
 
 

 
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 26 mars 2015, 
klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden: 
 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  KS.2015.1  Fastställande av dagordning 

 
   

2 KS.2015.2 Information om de kommunala 
bolagens årsredovisningar 
 

 

3  Nya motioner 
 

 

4 KS.2015.5  Interpellationer  
 

   

5  KS.2015.6  Frågor  
 

   

6  KS.2015.3  Valärenden 
  

   

7 KS.2015.58  Ombudgeteringar från 2014 till 
2015 års budget 
 

   

8 KS.2015.42  Bidragsregler för vägbidrag till 
enskilda vägar  
 

 

9  KS.2015.41  Reglemente för kommunstyrelsen 
  

   

10  KS.2015.36  Reglemente för fritidsnämnden  
 

   

11  KS.2015.40  Utredningsuppdrag om 
bolagsstruktur, ägardirektiv m.m. 
för Gislaved Energi AB  
 

   

12  KS.2015.64  Upphävande av taxa för boende 
inom Henjahemmet  
 

   

13 KS.2014.111 
 

Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel 
 

 

14  KS.2015.53  Taxa för borgerlig vigsel  
 

   



15  KS.2015.35  Taxa för lägerlogi i Gisle 
Sportcenter  
 

   

16 KS.2015.2 Information av borgmästare  
Helge Zychlinski, Wedemarks 
kommun 
 

 

17  KS.2015.1  Meddelanden  
 

   

 
  



 
 
 
Gislaved den 11 mars 2015 
 
 
 
 
Niclas Palmgren 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 
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Granskningsrapport 

Till årsstämman i A-Ringen AB 

Org nr 556106-5656 

Jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014. Granskningen 

har genomförts enligt god sed. 

Jag har vid min granskning funnit att bolagets verksamhet skötts på ett ändamåls

enligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets inter

na kontroll varit tillräcklig. 

Mitt uppdrag har inte omfattat granskning av särskilda förhållanden enligt upp

drag av årsstämman. 

Jag har ej funnit anledning till anmärkning mot styrelseledamot eller de två verk

ställande direktörer som varit engagerade under året och anser ej heller att några 

särskilda upplysningar rörande bolagets verksamhet och förhållanden måste upp

märksammas av aktieägarna. 

1/ '~ 

~ved?1J2~ 
John-Erik Haraldsson 

Av kommunfullmäktige i Gislaveds 

Kommun utsedd lekmannarevisor 
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Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i A-Ringen AB, org.nr 556106-5656 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för A-Ringen 
AB för räkenskapsåret 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiska 
krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbev is om belopp och annan information i års
redovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn t ill 
omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av A-Ringen ABs 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultat
räkningen och balansräkningen. 

A member firm of Ernst & Young Globallimited 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en rev ision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förvaltning för A-Ringen AB för 
2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och 
det är styrelsen och verkstä llande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med r iml ig säkerhet uttala mig om 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision . 
Jag har utfört revis ionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller för lust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revIsion av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granskat om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman behandlar för lusten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Gislaved den 16 mars 2015 

Mattias Gamlen 
Auktoriser ad revisor 
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Verksamhetsberättelse 2014, 
Gislaved Näringsliv AB 
 
Verksamhet 
Syftet med Gislaved Näringsliv AB, nedan kallat 
bolaget, verksamhet är att på en av 
ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för 
näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun 
och för kommunens arbete med näringslivs- 
befrämjande åtgärder. Bolaget skall då verka för 
kompetensutveckling samt genomföra projekt 
vars syfte är att utveckla infrastruktur, tillgänglighet 
och attraktivitet för befintliga och tillkommande 
företag. 
 
Ändamålet 
Ändamålet med bolagets verksamhet är att 
säkerställa näringslivets utvecklingsbehov och 
därmed trygga kommunens tillväxt. Bolagets uppgift 
är inte att bereda ägarna vinst utan att på gemensam 
grund allmänt verka för näringslivets 
utveckling inom Gislaveds kommun. Skulle bolaget 
likvideras skall den behållna förmögenheten 
Fördelas mellan aktieägarna enligt 
aktiebolagslagens regler för likvidation. 
 
Vision 
Att etablera en verksamhet som säkerställer 
näringslivets behov gällande utveckling, samt 
därigenom bidra till en kommunal utveckling 
som tillgodoser tillväxt och attraktivitet. 
 
Strategi 
Genom ett nära samarbete mellan näringsliv, 
kommuner, regionala och nationella organisationer 
samt olika kunskapscenter, säkerställa de behov som 
kontinuerligt föreligger. 
I det lokala och regionala perspektivet är följande 
områden identifierade som strategiskt viktiga: 

• Utveckla och genomföra ett inom 
Gnosjöregionen gemensamt 
tillväxtkoncept. 

• Utveckla samarbete och mötesplatser 
mellan högskolor och näringsliv. 

• Utveckla infrastruktur, kommunikationer, 
bredband, vägar (specifikt RV 26) och 
järnvägar. Tillgodose behovet av 
arbetspendling till Halmstad, Borås, 
Göteborg och Jönköping. 

• Bolaget skall bevaka näringslivets intresse 
kring kommunens detaljplaner, sett ur 
perspektivet attraktivt boende och 
industrimark. 

• Tillgodose näringslivets behov av utbildad 
arbetskraft. Utveckla samarbetet med 
skolor för att säkerställa tillflödet till 
industriprogram, högskola på hemmaplan, 
KomVux, samt övriga gymnasieprogram.  

• Bidra till framtagandet av ett för 
kommunen gemensamt varumärke. 

• Arbeta med kommunens attraktivitet och ta 
fram en handlingsplan. 

• Utveckla ett automationskluster för att 

säkerställa industrins framtida behov. 
• Utveckla möjligheten av bistå det regionala 

näringslivet i utvecklingen av nya 
produkter och processer. 

 
 

Ekonomi 
Omsättningsmässigt minskade verksamheten med 3,5 
miljoner mot föregående år. Orsaken till minskningen 
är att antalet projekt minskat under 2014. Totalt 
omsatte bolaget drygt 9 miljoner kr. 
Kostnadsmässigt har året präglats av återhållsamhet 
då bolaget varit underfinansierat. Inga större 
investeringar har gjorts utöver normal verksamhet. 
Årets resultat blev 1812 kr. 

Organisation 
Bolaget har sitt säte i Gislaveds kommun, 
Jönköpings län. Antalet tillsvidareanställda är 2 
personer, dess VD och en assistent på 75 %. Utöver 
dessa fanns under 2014 3,5 heltids 
projektanställningar. 
 
Övriga tjänster som köps på timbasis är, reklam, 
broschyrer samt bolagets infrastruktur och hemsida. 
 
Bolagsstämma 2014/2015 
Under året 2014 hölls en extra bolagsstämma den 9 
juni, påkallad då kommunens handel integrerades 
med företagets övriga utvecklingsarbete. 
Integreringen innebär att Gislaveds handelsråd tagit 
över 1 st. aktiepost från Gislaveds näringslivsråd. 
Antalet ordinarie styrelsemedlemmar, inkl. 
ordförande, utökades från 6 till 8 st., vilka fördelas 
lika mellan kommun och näringsliv. 
Bolagets ordinarie bolagsstämma 2015 kommer att 
hållas i kommunens lokaler fredagen den 27 mars 
kl.15.00. 
Kallelse till stämman kommer att ske personligt till 
bolagets aktieägare under v. 11, 2015 
Årsredovisning för verksamhetsåret finns att 
rekvirera hos Gislaved Näringsliv AB: s lokaler på 
Anderstorpsvägen 24 i Gislaved. 
 
Verksamhetsåret i korthet 
I enlighet med bolagsordningen tillsattes, under april 
2014, bolagets nya styrelse. 
Till ordförande för 1 år valdes näringslivsrådets 
representant Morgan Ryhman. 
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda 
möten och en extra bolagsstämma, se ovan. 
Vidare har styrelsen lyft ett antal inkomna frågor 
och problemställningar från medlemsföretag.  
Verksamhetens har haft sitt fokus på utveckling av 
transport/logistik, utveckling av en 
innovationsplattform, ny handelsplattform, 
kompetensutveckling, nyföretagande, 
integration, klusterbildning automation, samt 
färdigställande av en för GGVV gemensam 
plattform för utvecklings och innovationsarbete. 
Under året har bolaget avslutat tre projekt, 
Yrkeslyftet, Framtids centrum och Automation 
för regional konkurreskraft.   
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Bolagets Science Park nod, arbetet med 
nyföretagande och innovationer, har legat i träda 
under andra halvåret 2014, detta p.g.a. att 
projektledaren övergick till annan tjänst.  
Nyrekrytering har dragit ut på tiden viket haft 
en negativ påverkan på antalet nystartade 
företag. T.o.m. december 2014 har projektet 
startat 79 nya företag. Av nämnda antal företag 
startades 9 st. under 2014, vilket var en låg 
tillväxt. Tillsättning av ny affärsutvecklare 
beräknas vara klar 1/3 2015. 
Samarbetet kring transport/logistik, med Hallands 
hamnar och företagen i kommunens södra del, har 
haft en positiv utveckling med deltagande från 
Trafikverket och tågtransportörer som under året 
tagit en aktiv del i arbetet. Under året har även 
samtliga kommuner i Gnosjöregionen engagerat 
sig. Mest positivt i detta arbete har varit att man 
lyckats få en ny aktör och ett nytt företag att lägga 
över sitt tonnage på tåget via Smålandsstenar. 
 
Den av bolaget framtagna behovsanalysen kring 
gymnasieskolans teknikprogram har lett till en 
utveckling där ett nytt program med ett fjärde år 
nu är på plats. Ämnesinnehållet som skall 
säkerställa näringslivets behov beräknas vara klart 
under våren 2015. I anslutning till det nya 
programmet kommer också näringslivet ta ett 
aktivt ansvar med arbetsförlagd utbildning, praktik 
och fadderskap mm.   
 
I forskningssyfte har bolaget berett plats för 6-7 
civilingenjörer inom industrin. Syftet är att 
tillsammans med Linköpings universitet utveckla 
berörda företag.  
Löpande kontakter och informationsträffar har 
genomförts med kommunens näringsliv och 
politiker. 
Bolaget har haft aktiviteter i ett antal nätverk mot 
myndigheter, andra kommuners näringsliv och 
organisationer. 
Totalt under 2014 har 107 nya företag registrerats 
i kommunen, vilket kan betecknas som det sämsta 
resultatet under den senaste 10-års period. Förutom 
en fortsatt dämpad konjunktur kan detta tillskrivas 
den låga aktivitet vi haft inom vår Science Park nod.    
Antalet konkurser har varit 35 st. vilket 
betecknas som sämre än ett normalår.  
 
Utblick/framtid 
VD 
Förutsättningar 
Gislaved Näringsliv AB (nedan kallat bolaget) 
främsta uppgifter under året som gått har varit att 
fullfölja och vidareutveckla den färdplan som 
styrelsen fastlagt. 
 
 
 
 
 
 
 

Sammanfattning 2014 
Näringsliv 
Stabiliteten från 2013 höll i sig om än på än på en 
något lägre nivå. Produktionsvolymen minskade 
med ca 5 % mot föregående år och även en liten 
arbetskraftsminskning på ca 5000 arbetstillfällen för 
hela landet kunde konstateras. Motsvarande siffra 
för Gislaved 2013 är en minskning med 150 
arbetstillfällen för industrin, men totalt ökade antalet 
arbetstillfällen med 50 st. Den allmänna osäkerheten 
som präglade 2012, och delvis även 2013 dämpades 
något under 2014. Sammanfattningsvis kan vi säga, 
vilket också bekräftas av Sinf:s rapporter, att tilltron 
för framtiden är fortsatt svagt positiv. 
Näringslivet strukturella förändringen fortsatte även 
under 2014 där fusioner och försäljning av bolag 
ökade. Under året genomfördes 35 konkurser, att 
jämföras med 31 året innan. Mestadels kommer dessa 
konkurser från tjänstesidan och väldig få från 
industrin.  
Samma låga utvecklingstrend såg vi även hos våra 
arbetslösa ungdomar där arbetslösheten sjönk från 17,6 % 
till 16,9 %.   
 
Under 2014 fick vi ett ökat politiskt fokus på 
industrin vars bidrag till vår gemensamma BNP 
måste öka för att klara sysselsättningen. För att 
långsiktigt klara vår arbetsmarknad förväntas det 
ekonomiska bidraget öka från nuvarande 15 % till 
20 %. Det underliggande målet med denna 
utveckling är också att plocka hem den produktion 
som de senaste 15 - 20 åren varit outsourcad till 
lågprisländer Utvecklingen kommer också ställa 
krav på ny och högre kompetens.  
 
Viktig händelse under året var bildandet av Gislaveds 
handelsråd, vars syfte varit att ingå som aktiv part i 
GNAB och den gemensamma näringslivsutvecklingen. 
Med detta får kommunen ett större fokus på 
handelsutvecklingen i hela kommunen. Målet är att få 
upp kommunens köpindex till 100 %.  
 
Arbetskraftsutvecklingen för 2013 har haft en positiv 
utveckling med 50 arbetstillfällen. För industrin 
fortsatte den negativa utvecklingen, om än i minskad 
takt. Utfall för 2013 var – 67 arbetstillfällen. totalt under 
2000 – talet har industrin nu tappat 2671 
arbetstillfällen. Viktigt att påtala är att de flesta av dessa 
arbetstillfällen dyker upp i en ny skepnad i form av 
tjänster.  
 
Under året startade totalt 107 nya företag, vilket är 
ca 40 färre än ett normalt år. Förmodligen den 
lägsta utvecklingen på hela 2000 talet.  
2014 blev det år då vi äntligen blev klara med 
utvecklingen av regionens gemensamma plattform 
”Gnosjöregionens Näringslivsråd”. En viktig 
plattform vars syfte är att stärka upp 
utvecklingsarbetet, vilket kommer att bli helt 
avgörande för Regionens framtida utveckling och 
tillgång till resurser. Plattformen har från bolaget 
tagit över ägarskapet av följande projekt: 
Automation, Affärsracet och Innovationsfabrik 
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Småland.  
 
Året innehöll också avslut av tre viktiga projekt. 
Framtidscentrum vars syfte varit att säkerställa 
invandrares tillgång till arbetsmarknaden. 
ARK, automation för regional konkurrenskraft 
vars syfte varit att säkerställa industrins 
långsiktiga överlevnad, och med det en fungerande 
arbetsmarknad. 
Yrkeslyftets syfte varit att ta fram en arbetsmodell 
för att kompetenssäkra industrin behov.  
Samtliga tre projekt har haft ett positivt resultat 
och anses uppfylla de mål som avsetts.  
 
Skola/utbildning 
Året 2014 fick ett genombrott i 
utvecklingssamarbetet mellan skola näringsliv. 
Genom ett aktivt arbete med näringsliv, regeringens 
utvecklingsgruppför teknikprogram och skolverket 
har vi skapat en fungerande arbetsmodell kring 
teknikprogrammets utveckling. I det lokala arbetet 
har skola och näringsliv funnit varandra och arbetet 
har utvecklats på ett positivt sett. Förslag på ny 
struktur och innehåll är på plats och kvar att göra, 
vilket beräknas vara klart under våren 2015, är 
utveckling av näringslivets bidrag och tillgång till 
rätt teknik i skolan.  
 
I utvecklingsarbete ingår även grundskolans 
högstadium samt kommunens YH utbildning.  
 
Syftet med hela skolprojektet är att skapa ett ökat 
intresse hos våra ungdomar, samt att kunna 
säkerställa näringslivet nuvarande och framtida 
kompetens behov. 
 
Infrastruktur 
Behovet av arbetspendling har förbättrats med 
hjälp av bättre bussförbindelser inom GGVV. 
Dock tappade vi den viktiga livsnerven till Borås. 
Långsiktigt krävs att denna återkommer och att även 
kommunikations förbättringar till Halmstad och 
Jönköping. Ett av länets viktigaste mål, vilket 
beskrivs i Strömqvist rapporten, är skapandet av en 
gemensam arbetsmarknad. För att kunna realisera 
detta krävs en väl fungerande infrastruktur. 
Kommunens näringsliv och Hallandshamnar startade 
under 2013 en transport/logistikprojekt vars syfte är 
att stärka stråken RV 26 och järnvägen mellan 
Halmstad och Gislaved/Nässjö. Projektet har under 
året haft en fortsatt positiv utveckling. Flera 
affärsupplägg har diskuterats och en ny järnvägsaktör 
har tillkommit.  
 
Framtid 
Vi tappar utvecklingskraft pga. av dålig 
infrastruktur och ett stort kompetensbehov. 
 
Ett fungerande samhälle kräver fungerande 
strukturer inom näringsliv, arbetsmarknad och 
skola/kompetensutveckling..  
Tittar vi på varje enskild struktur hittar vi en 
gemensam nämnare och det är en undermålig 
infrastruktur vad gäller vägar, kollektivtrafik, 

järnvägar och IT.  
 
Våra lokalaskolor är bra, men tillgången till 
högskola är sämre. För Gislaveds del kräver 
detta en bra infrastruktur så våra ungdomar kan 
ta sig fram och tillbaka på ett acceptabelt sätt. 
Om inte blir effekten studier på annan ort. 
 
Näringslivsstrukturen har i alla år varit 
kommunens räddning, men behöver nu hjälp 
för att långsiktigt överleva. Kompetensbehovet 
är påtagligt och här måste vi få till en skola, ett 
gymnasium, som attraherar våra ungdomar och 
levererar den kunskap näringslivet behöver. 
Det pågår ett stort förändringsarbete som 
förhoppningsvis kommer tillrätta med dessa 
behov.  
Även för näringslivsstrukturen krävs en bättre 
infrastruktur, detta för att kunna attrahera 
inpendling av kompetenser och nya 
etableringar. 
 
För en fungerande arbetsmarknad är 
infrastrukturen den mest vitala delen. Utan en 
väl fungerande infrastuktur tvingas folka att 
flytta i lågkonjunkturer, detta istället för att 
pendla. Arbetskraftsförsörjning kan inte 
förväntas flytta till kommunen, möjlighet till 
pendling måste finnas. Unga barnfamiljer vill 
ofta bo lantligt samtidigt som man vill ha 
tillgång till stadens utbud. För detta krävs en 
fungerande infrastruktur.  
Om Continental lagt ner sin verksamhet i dag, 
med den arbetslöshet som nu finns, hade det 
varit en betydligt större katastrof, jämfört med 
2002. Detta kan jämföras med den av 
allaförväntade krisen i Trollhättan efter Saab. 
Denna tänkta kris blev endast en svag bris, 
vilket helt berodde på en väl fungerande 
infrastruktur, båda vad gäller vägar och 
järnvägar. En möjlighet för folk att pendla 
fanns.  
I dag tror Trollhättan på en omvänd effekt, 
man tror att folk kommer att välja att flytta till 
Trollhättan just pga. de goda 
pendlingsmöjligheter som nu finns.  
Arbetsmarknad Göteborg som haft ett stort 
pågående förändringsarbete under de senaste 
20 åren, kommer inom de närmsta åren ha 
uppnått sitt mål om att alla människor boende i 
denna region skall kunna ta sig till Göteborg, 
eller omvänt, inom 45 minuter. Dessa effekter 
är minst lika viktiga för en landsortskommun 
som Gislaved. 
 
Infrastruktur är Gislaveds kommuns absolut 
viktigaste fråga för framtiden. Som ett led i 
denna satsning är det ett måste att järnvägen 
mellan Halmstad och Nässjö får finnas kvar, 
och på sikt rustas upp. Stråket till Halmstad 
innehåller också RV 26 som även den måste 
rustas upp. Näringslivet behöver bättre tillgång 
till sin marknad, vilket främst kräver en 
fungerande infrastruktur till de västra delarna 
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av Sverige, bl.a. Halmstad, Borås och 
Jönköping.  
 
Utöver nämnda fokusområden är Automation 
ett projekt som skall säkerställa en långsiktig 
överlevnad för får industri, i sin förlängning 
skapar det också bättre dynamik på regionens 
arbetsmarknad. 
 
Ett viktigt verktyg i detta arbete är den i 
Gnosjöregionen gemensamma satsningen på en 
ny plattform, Gnosjöregionens Näringslivsråd. 
Dessa fyra kommuner lever i symbios vilket 
innebär att man måste utnyttja sina synergier 
för att skapa tillväxt. I samarbetet skapas också 
bättre resurser, såväl ekonomiska som 
personella. Slutligen skall vi påpekavikten av 
det som nu växer fram med hjälp av Science 
Park i Jkpg. Denna kraftsamling kommer 
skapa ny dynamik i hela regionen. Och inte 
minst kommer samverkan kring vår 
Innovations Fabrik vara en väsentlig del i 
denna utveckling. 
 
Då det är dags för mig att säga tack för 10 
intressanta år som Näringslivschef i Gislaveds 
kommun, vill jag överlämna till min 
efterträdare att bedöma hur dessa synpunkter, 
skall hanteras och bedömas inför framtiden.  
Leif Österlind tar nu vid och för arbetet vidare 
in i framtiden, vilket jag är övertygad om att 
han kommer att göra med bravur. 
 
Det arbete som kommer att ligga kvar för min 
efterträdare att fullfölja/avsluta är följande: 
 
Lokalt 

• Science Park – arbete med nyföretagande 
och innovationer 

• Projekt transport/logistik, järnväg och RV 
26 Smålandsstenar. 

• Kompetensutveckling ”Styrelsecafé” 
• Utveckling av nytt teknikprogram för 

grundskola/gymnasium 
 
Kommunöverskridande 

• Gemensam skolstruktur 
• Utveckla behovet av nya marknader 
• Utveckla koncept för omvärldanalys 
• Innovationsfabrik Småland 
• Affärsracet 
• Automationsprojekt 

 
För kommuner: 

• Utveckling av attraktivitet i form av skolor, 
boende, infrastrukturer samt kollektivtrafik 
varav infrastrukturen är det som är 
drivande.  

 
Tack för mig! 
 
Gislaved i februari 2015 
Anders Ahlström 
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Förvaltningsberättelse 

Information om verksamheten 

Bolaget är i:1gare till fastigheten Lövås 8:5, Anderstorps Motorbana, som används för både tävlingar, 

träningar och utbildningar inom bil- och mc-sport. Anläggningen har sedan 2006 varit utarrenderad till 

Anderstorps Motorbana AB, AMAB. På fastigheten bedrivs även skolverksamhet genom ett externt 

utbildningsföretag som hyrt lokaler av AMAB. Arrendatorn har också svarat för uthyrningen av 

anläggningen för olika typer av evenemang och tävlingar. Underhåll på arrendesti:1l1et har utförts och 

bekostats av arrendatorn. 

Efter kontraktsenlig uppsägning upphör nu gällande arrendeavtal per 2015-12-31. Under 2014 har därför 

arbete med att hitta en ny verksamhetsutövare påbörjats samtidigt som kommunen genom sitt 

industrifastighetsbolag, Gislaved Industrilokaler AB, köpt den depåbyggnad och de småstugor som 

uppförts och ägts av nuvarande arrendator. Ambitionen har varit att byte av verksamhetsutövare skulle ha 

genomförts till 1 jan 2015, 1 år i förtid, men bl a på grund av de begränsningar av verksamheten som 

nuvarande tillstånd innebär har överenskommelse om hyresvillkor mm inte kunnat nås. 

Under våren 2014 har det visionsarbete för översikts- och detaljplanering, som päbörjades under 2013, 

avslutats genom att tre olika arkitektföretag redovisat sina ideer kring den framtida användningen av 

motorbaneområdet och området norr och väster om denna. Styrelsen har därefter beslutat att avbryta 

detaljplanearbetet för området väster om banan och inrikta detaljplaneringen mot det nuvarande 

motorbaneområdet, som också ska möjliggöras för industriverksamheter samtidigt som ett planprogram 

ska utarbetas över det från planarbetet undantagna området. Detaljplanarbetet för motorbaneområdet 

beräknas bli påbörjat 2015 och vara klart tidigast 2016. Eftersom en kommunal detaljplan kan överklagas i 

flera nivåer kan det ta flera år innan detaljplanen vinner laga kraft. 

Ägarförhållanden 
Bolaget är heli:1gt av Gislaveds Kommun. 

Flerårsöversikt (tkr) 2014 2013 
Nettoomsättning 292 292 

Resultat efter finansiella poster -120 -259 

Balansomslutning 11 087 11 394 

Soliditet (%) 22 22 

För definitioner av nyckeltal, se Redovisnings- och värderingsprinciper. 

Förslag till behandling av ansamlad förlust 
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten (kronor): 

ansamlad förlust 

årets förlust 

behandlas så att 

i ny räkning överföres 

2012 2011 

292 250 

-622 -161 

11 636 11 511 

22 22 

-4621 643 

-120400 

-4742043 

-4742043 



A-Ringen AB 
Org.nr 556106-5656 

Resultaträkning 

Nettoomsättning 

Övriga rörelseintäkter 

Rörelsens kostnader 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar 

Rörelseresultat 

Resultat från finansiella poster 

Ränteintäkter 

Räntekostnader 

Not 

2 

2014-01-01 
-2014-12-31 

292000 

O 

292000 

-199910 

-75253 

-57684 

-332847 

-40847 

3513 

-83066 

-79553 ---------- -----
Resultat efter finansiella poster -120400 

Resultat före skatt -120400 

Arets resultat -120400 
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2013-01-01 
-2013-12-31 

292000 

2000 

294000 

-244974 

-129900 

-60536 

-435410 

-141410 

11 209 

-129171 

-117962 

-259372 

-259372 

-259372 
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Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 

TILLGANGAR 

Anläggningstillgrlngar 

Materiella anUiggningstillgångar 

Byggnader och mark 3 10000000 10000000 

Maskiner och andra tekniska anl3ggningar 4 252000 294000 

Inventarier, verktyg och installationer 5 O 15684 

10252000 10309684 

Summa anläggningstillgångar 10252000 10309684 

Omsättningstillgrlngar 

Kortfristiga fordringar 

Förutbetalda kostnader och upplupna int3kter 9000 O 

Kassa och bank 826259 1 083912 

Summa omsättningstillgångar 835259 1083912 

SUMMA TILLGANGAR 11087259 11393596 
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Balansräkning -

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 

Bundet eget kapital 

Aktiekapital (1 000 aktier) 

Uppskrivningsfond 

Reservfond 

Fritt eget kapital 

Balanserad vinst eller förlust 

Arets resultat 

Summa eget kapital 

Långfristiga skulder 

Ovriga skulder 

Kortfristiga skulder 

Leverantörsskulder 

Ovriga skulder 

Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

POSTER INOM LINJEN 

Ställda säkerheter 

Ansvarsförbindelser 

Not 

6 

7 

- -
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2014-12-31 2013-12-31 

100000 100000 

7079586 7079586 

892 892 

7180478 7180478 

-4621 643 -4362271 

-120400 -259372 

-4742043 -4621643 

2438435 2558835 

8102143 8019078 

O 54715 

6083 47015 

540598 713953 

546681 815683 

11087259 11393596 

Inga Inga 

Inga Inga 
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Tilläggsupplysningar 

Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper 

Allmänna upplysningar 
Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2012:1 Årsredovisning 

och koncernredovisning . 

Årsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning. Övergången till BFNAR 2012:1 har inte föranlett några förändringar som påverkar 

eget kapital. 

Inga redovisningsprinciper har ändrats. 

Fordringar har värderats till det lägsta av anskaffningsvärde och det belopp varmed de beräknas bli 

reglerade. Övriga tillgångar och skulder har värderats till anskaffningsvärde om annat ej anges. 

Intäktsredovisning 
Intäkter har upptagits till verkligt värde av vad som erhållits eller kommer att erhållas och redovisas i den 

omfattning det är sannolikt att de ekonomiska fördelarna kommer att tillgodogöra bolaget och intäkterna 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffningsvärde minskat med ackumulerade avskrivningar 

enligt plan och eventuella nedskrivningar. 

Linjär avskrivning görs på avskrivningsbart belopp över tillgångarnas nyttjandeperiod enligt följande: 

Maskiner och andra tekniska anläggningar 

Inventarier, verktyg och installationer 

10 år 

10 år 

Inga avskrivningar har gjorts under året av posten byggnader och mark. Detta beror på att kvarvarande 

bokfört värde består av mark. Värdering som upprättats avseende anläggningen har medfört en 

uppskrivning av marken till 10 mkr. Detta medför att ingen planenlig avskrivning av uppskrivningen heller 

görs. 

Nyckeltalsdefinitioner 
Soliditet (%) 
Justerat eget kapital (eget kapital och obeskattade reserver med avdrag för uppskjuten Skatt) i procent av 

balansomslutning 
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Not 2 Anställda och personalkostnader 

2014 2013 

Medelantalet anställda 

Kvinnor O O 

Man 1 1 

1 1 

Löner och andra ersättningar samt sociala kostnader 

inklusive pensionskostnader 

Löner och andra ersattningar 64301 98847 

Sociala kostnader och pensionskostnader 10952 31053 

(varav pensionskostnader) (O O) 

Totala löner, andra ersättningar, sociala kostnader och 
pensionskostnader 75253 129900 

Not 3 Byggnader och mark 

2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvarden 5475602 5475602 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 5475602 5475602 

Ingående avskrivningar -1 182773 -1 182773 

Utgående ackumulerade avskrivningar -1182773 -1182773 

Ingående uppskrivningar 7079586 7079586 

Utgående ackumulerade uppskrivningar 7079586 7079586 

Ingående nedskrivningar -1 372 415 -1 372 415 

Utgående ackumulerade nedskrivningar -1372415 -1372415 

---
Utgående redovisat värde 10000000 10000000 

Uppgifter om förvaltningsfastigheter 

Redovisat varde 10000000 10000000 

Verkligt varde 10000000 10000000 
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Not 4 Maskiner och andra tekniska anläggningar 

2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 420000 420000 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 420000 420000 

Ingående avskrivningar -126000 -84000 

Arets avskrivningar -42000 -42000 

Utgående ackumulerade avskrivningar -168000 -126000 

Utgående redovisat värde 252000 294000 

Not 5 Inventarier, verktyg och installationer 

2014-12-31 2013-12-31 

Ingående anskaffningsvärden 945685 945685 

Utgående ackumulerade anskaffningsvärden 945685 945685 

Ingående avskrivningar -930001 -911 465 

Arets avskrivningar -15684 -18536 

Utgående ackumulerade avskrivningar -945685 -930001 

Utgående redovisat värde O 15684 

Not 6 Förändring av eget kapital 

Aktie- Uppskriv- Reserv- Balanserat Arets 

kapital ningsfond fond resultat resultat 

Belopp vid årets ingång 100000 7079586 892 -4362271 -259372 

Överföring föregående års 

resultat -259372 259372 

Arets resultat -120400 

Belopp vid årets utgång 100000 7079586 892 4621643 -120400 

Arsredovisningen upprättas för första gången i enlighet med BFNAR 2012:1 Arsredovisning och 

koncernredovisning . Övergången till BFNAR 2012:1 har inte föranlett några förändringar som påverkat 

eget kapital. 
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Not 7 Långfristiga skulder 
Amorteringsplan saknas för långfristiga skulder. 

~6 ·fe6;,At/or/' Zola 

It.~ 

ders Simfors 

Verkställande direktör 

Min revisionsberättelse har lämnats i b mC( r ~ 2 0\ ~ 

~,,~ ~l{M\~~ 
Mattias Gamlem 

Auktoriserad revisor 
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Årsredovisning 2014
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År 2014 är till ända och vi närmar oss våren 2015. Vid varje nytt årsskifte brukar jag ägna en del av min tid till att 
blicka framåt. Det går fort nu och när jag studerar vår omvärld kan jag se att det kommer att fortsätta hända en hel 
del även framöver.
 
Jag kan t.ex. se att energibranschen genomgår så stora förändringar att både branschen och vad ett energiföretag 
är, håller på att omdefinieras. Branschen har hamnat i rollen som central aktör för att minska utsläppen av koldioxid, 
bromsa den globala uppvärmningen och bidra till att skadliga klimatförändringar upphör. Allt större investeringar 
görs i förnybar energi och avancerad informationsteknik. Jag ser att de största IT-företagen i världen satsar allt mer 
för att kunna leverera smarta hållbara lösningar för alla energianvändare. Flera IT-företag har t.ex. börjat utveckla 
elbilar och andra batterilösningar, som i kombination med egen mikroproduktion av förnybar el minskar behoven av 
vad ett traditionellt energibolag erbjuder idag. Jag kan också se att allt fler prylar kommer att bli ständigt uppkopplade 
mot internet och börja kommunicera med andra. Detta kommer att möjliggöra helt nya automatiserade lösningar 
som både kan förenkla tillvaron för våra kunder, energianvändarna och samtidigt bidra till att jämna ut obalanser i 
energisystemet. Utvecklingen kännetecknas också av ökad konsumentmakt och att konsumenter blir s.k. prosumenter, 

som både producerar och använder energi. Energibolagens andel av den totala energiproduktionen kommer 
att minska ordentligt.

 
Jag tror att vissa arbetsuppgifter som vi utför idag kommer att försvinna. Samtidigt uppstår nya behov, 
med nya arbetsuppgifter. Mycket tyder på att framtidens hållbara lösningar till stor del handlar om att 

skapa smarta och effektiva system som kopplar ihop olika sektorer som el, värme, transporter, avfalls-
hantering etcetra samt att små effektiva lagringslösningar blir en naturlig del i energisystemet. För 
att lyckas i denna snabba förändringstakt blir det allt viktigare att utveckla verksamheten allt snab-
bare och skapa en flexibel organisation. Vi medarbetare behöver vara nyfikna och öppna för nya 
lösningar för att kunna se och ta vara på de nya möjligheter som uppstår. Jag anser att Gislaved 
Energi har ett bra utgångsläge och kan bidra till framtidens energibransch på ett positivt sätt.

Nöjda kunder är vårt bästa betyg
Under 2014 genomfördes en NKI-undersökning där 300 av våra kunder intervjuades. Resultatet 
är fantastiskt bra och visar att vårt långsiktiga arbete med målsättningen att bli allra bäst på 
kundservice och kundbemötande, burit frukt. När man väljer Gislaved Energi som leverantör 
får man inte bara konkurrenskraftiga energilösningar utan också kundbemötande och övrig 
kompetens i mästarklass. Se några av våra kunders kommentarer i de blå rutorna på kom-
mande sidor i årsredovisningen.

 
Jag vill tacka samtliga medarbetare på Gislaved Energi, våra kunder och leverantörer för att med 

fortsatt goda insatser ha bidragit till att 2014 blev ytterligare ett bra år. Tack även till våra samar-
betspartners, styrelsen och alla andra, som på olika sätt bidragit till vår positiva utveckling. Bra jobbat! 
Vi fortsätter att satsa på kompetensutveckling och strävar efter ständiga förbättringar, både stora 
och små. En av våra målsättningar är att vara det bästa valet för både dagens och morgondagens 

energianvändare i hela Gislaveds kommun. För att lyckas ska vi erbjuda bra, hållbara energilösningar 
och vara närmare, enklare och snabbare.

Joacim Cederwall
VD och koncernchef i Gislaved Energi AB
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INNEHÅLL VD-KOMMENTAR

En spännande framtid



Inköpspris Från ca 70 000 till ca 1 200 000 kr beroende på 

storlek, prestanda, utrustning mm.

Elanvändning

vid körning

Ca 1 kWh/mil vid 50-60 km/tim (ca 1 kr/mil)

Ca 2 kWh/mil vid 90-105 km/tim (ca 2 kr/mil)

Ca 2,5-3 kWh/mil vid 120-140 km/tim (ca 2,5-3 kr/mil)

Tidsåtgång vid 

laddning

Från ca 30 min till 20 tim från tomt till fulladdat batteri 

beroende på laddningsteknik, batteristorlek och ström.

Räckvidd på en

laddning

Från ca 8 mil till ca 50 mil för de elbilar som säljs idag.

Garantitid på 

batterier

5-8 år är vanligt. Andra lösningar är att batterierna 

hyrs och byts ut kostnadsfritt vid behov.

Utsläpp 0 g CO2/km

Snabbast 

acceleration

0-100 km/tim på 3,3 sek (Tesla Model S P85D)

     hållbart samarbete

ladda med          Helt utan avgaser

                 hållbart samarbete

hållbart samarbete
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Elbilar – en hållbar 
framtidslösning, redan idag
I vår region är det absolut vanligast att använda personbil 

när vi ska förflytta oss och mycket tyder på att vi kommer 

att behöva använda bilen i minst lika hög grad även fram-

över. Framtiden börjar här och nu. Helt utsläppsfria bilar och 

andra transportmedel kommer förhoppningsvis att bli en 

självklarhet i alla urbana miljöer och vägen dit behöver kanske 

inte ta så oöverskådligt lång tid. Visserligen har priserna på 

oljeprodukter som bensin och diesel sjunkit en del under det 

senaste halvåret, men tack vare att en elbilslösning är betydligt 

mer energieffektiv blir det allt svårare för oljedrivna fordon 

att konkurrera med elbilar i framtiden. Redan idag finns det 

riktigt bra elbilslösningar från relativt små enkla fordon upp till 

riktigt stora bilar i den s.k. lyxsedanklassen. När man provkör 

en modern elbil upptäcker man att de är enkla och roliga att 

köra. De accelererar snabbt och orsakar inte buller på samma 

sätt som annan trafik.

 

En eldriven bil behöver bara unge-

fär en femtedel av den energi som 

används av en fossildriven bil i samma 

storlek, prestanda m.m. Med andra 

ord uppnås en rejäl energieffektivise-

ring, bara genom att byta till en elbil. 

En annan nog så viktig fördel är att 

utsläppen av luftföroreningar minskar 

till noll, eller nära noll beroende på vil-

ken elmix som används vid laddning. 

Laddar vi elbilarna med el från sol- 

och vindkraft bidrar också den sammanlagda lagringskapacite-

ten till att jämna ut de obalanser i energisystemet som uppstår 

efter en allt snabbare övergång till väderstyrda kraftkällor. I 

förlängningen innebär detta att förnybara energikällor kan stå 

för en större andel av det totala energi-behovet och får bättre 

möjligheter att bära sina kostnader utan subventioner. Hållbar-

het uppnås, på flera sätt.

 

Hur ser priserna på elbilar ut idag och hur mycket el används 

vid körning? Hur lång tid tar det att ladda batterierna och hur 

länge håller de? Hur långt kan man köra på en laddning? Det 

finns många frågor om elbilar och många känner en osäker-

het om de fungerar tillräckligt bra i praktiken. I faktarutan till 

höger kan du läsa svaren på några av de vanligast förekom-

mande frågorna.

Gislaved Energi köpte sin första elbil 

för snart tre år sedan. Genom att 

välja elbilar vid kommande bilinköp 

kommer Gislaved Energi ”gå före” 

och ”visa vägen” till en framtid med 

hållbara persontransporter, redan 

nu. Vi kommer att medverka till att 

det ordnas bra laddlösningar vid så 

många parkeringsplatser som möjligt i 

Gislaveds kommun och vi arbetar just 

nu med en lösning för snabbladdning 

centralt i Gislaved.

Annorlunda 
sponsring
 

Gislaved Energi har valt att stödja föreningar med ungdomsverk-samhet i Gislaveds kommun genom olika former av sponsring. Vi gör detta för att vi anser att de resurser vi satsar på denna typ av lokal marknadsföring gör betydligt större nytta i vår region 
jämfört med att annonsera i stora rikstäckande dagstidningar, 
eller liknande media. Detta skiljer oss från våra konkurrenter på energimarknaden. Ca 80 % av vår budget för marknadsföring går till föreningar i Gislaveds kommun.
 

Under hösten 2014 gick startskottet för ett nytt, unikt samar-
bete med Anderstorps Sportklubb, ASK. Istället för att köpa ett ”traditionellt” sponsringspaket erbjuder vi ASK att kostnads-
fritt disponera en eldriven personbil i sin föreningsverksamhet. Efter-som elbilen har så låga driftskostnader blir detta en s.k. Win/Win-lösning för båda. Föreningen slipper kostnader för värde-
minskning, bensin, skatt och försäkring samtidigt som Gislaved Energi får mer marknadsföring för sina hållbara energilösningar. ASK har investerat i en semisnabb laddstolpe från GARO vid 
sporthallen i Anderstorp för att laddning av elbilen ska vara 
enkel och tillräckligt snabb. Denna laddstolpe kan naturligtvis 
också användas av andra elbilar som besöker platsen. Både ASK och Gislaved Energi bidrar därmed också till utvecklingen mot 
hållbara persontransporter. Bilen är en Renault Zoe, där Zoe 
står för Zero emission. Att köra med bilen ger inga utsläpp alls, varken koldioxid eller andra luftföroreningar samtidigt som den är pigg och rolig att köra tack vare ett starkt vridmoment redan från noll start. Så vitt vi vet är detta samarbete helt unikt men 
vi anser att ju fler energibolag och föreningar som börjar med 
liknande samarbeten, desto bättre. ASK disponerar elbilen från oktober 2014 till och med maj 2015. Därefter gör vi en utvär-
dering i syfte att kunna erbjuda så bra lösningar som möjligt åt såväl ASK som andra föreningar i Gislaveds kommun med behov av persontransporter i sin verksamhet.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2014 2013 2012  2011 2010
Bolagets ekonomiska utveckling i sammandrag

Moderbolaget
Nettoomsättning 41 930 42 038 42 723 41 757 40 418 
Resultat efter finansiella poster 5 778 2 873 6 078 5 800 5 241 
Balansomslutning 152 288 147 792 100 318 99 483 102 887 
Investeringar i materiella anl.tillgångar 5 954 6 830 8 958 7 223 4 979 
Antal anställda 17 18 18 17 16
Soliditet % 39,4 40,8 62,5 60,7 58,8
Avkastning på eget kapital % 9,6 4,8 9,7 9,6 8,7

Koncernen
Nettoomsättning exkl. energiskatt 105 162 111 143 103 285 100 972 110 836 
Resultat efter finansiella poster 8 740 4 877 8 299 8 183 4 423 
Balansomslutning 239 220 238 853 195 159 187 778 170 938 
Antal anställda 17 18 18 17 16 
Investeringar i materiella anl.tillgångar 16 020 57 859 34 001 22 192 11 306 
Soliditet % 49,9 47,5 57,5 55,2 57,7 
Avkastning på eget kapital % 7,3 4,3 7,4 7,9 4,5

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.

Förslag till vinstdisposition i kronor
Till bolagsstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 26 576 526
Årets vinst 66 761
 26 643 287

Styrelsen och verkställande direktören 
föreslår att vinstmedlen disponeras så
att till aktieägarna utdelas 1 724 550
att i ny räkning överförs 24 918 737
 26 643 287

Koncernens fria egna kapital enligt koncernbalansräkningen uppgår till 36 204 tkr.

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets och koncernens verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång 
framgår i övrigt av efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

GISLAVED ENERGI AB  Org nr 556223-8765.
Styrelsen och verkställande direktören avger följande 
årsredovisning och koncernredovisning. 
Styrelseordförande: Åke Birgersson

VD: Joacim Cederwall

Gislaved Energi AB, 556223-8765, med säte i Gislaved, ägs till 

100 % av Gislaveds kommun. Koncernen omfattar Gislaved 

Energi AB, helägda dotterbolaget Gislaved Energiring AB 

samt dotterbolaget Gislaved Energi Vindkraft AB. Uppgifter i 

förvaltningsberättelsen berör även koncernen.

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar distribution av el inom delar 

av Gislaveds kommun. I dotterbolaget Gislaved Energiring AB 

bedrivs produktion och handel med el och värme samt gatu-

belysning i hela Gislaveds kommun. Bolaget erbjuder även 

energitjänster, entreprenader och serviceavtal. Dotterbolaget 

Gislaved Energi Vindkraft AB ska bedriva produktion samt 

försäljning av energi. Bolaget äger 15 % av aktierna i intresse-

bolaget Klämman Vind AB.  

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Elnät
Under året har moderbolagets arbete med att kablifiera 

landsbygdsnätet enligt en tidigare beslutad 10-årsplan fortsatt. 

Endast ett projekt återstår och genomförs under våren 2015. 

I samarbete med en lokal fiberförening har elnätet i området 

kring Broddaryd, Ödegärde och Signelsö vädersäkrats. Luft-

ledningar till Tranebo och Mölnehult har ersatts med isolerade 

ledningar. Reinvestering har skett i stadsnätet genom utbyten 

av ställverk i fyra nätstationer samt utbyte av kabelskåp. 

Omsättningen i elnätet var 144 GWh vilket är ca 6 % lägre än 

föregående år. Energiomsättningen under året var den lägsta 

på många år. En betydligt högre medeltemperatur än normalt 

under 2014 är en starkt bidragande anledning då konjunktu-

ren varit relativt stabil.

Under hösten genomfördes ett byte av koncernens kund-

hanterings- och faktureringssystem. Det nya systemet skapar 

möjligheter till nya och förenklade relationer med kunderna 

samt större kundnytta.

Risker och osäkerhetsfaktorer
Koncernens anläggningar som t.ex. moderbolagets nätsta-

tioner, ställverk och övriga byggnader samt dotterbolagets 

anläggningar för energiproduktion kan utsättas för haverier av 

olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till haverier är sabo-

tage, naturkatastrofer, storskaliga bränder etc. Moderbolagets 

eldistribution samt dotterbolagets värmedistribution kan 

också råka ut för haverier med skador på egna anläggningar 

som följd och om inte avbrotten avhjälps i tid även förorsaka 

avbrottsersättningar. Exempel på tänkbara orsaker är kraftiga 

blixtnedslag i samband med åskväder, avgrävda elkablar, 

nedblåsta stolpar, stormfälld skog, skadade fjärrvärmeled-

ningar etc. Koncernen bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att 

minska riskerna för haverier samt att minska skadeeffekterna 

vid avbrott mm.

Koncernen utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, 

t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, marknadsrisker vid elhandel 

samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkonkurser 

etc. Koncernen följer en upprättad finanspolicy i syfte att 

begränsa de finansiella riskerna. Dotterbolaget följer också 

en upprättad riskpolicy för elhandelsverksamheten i syfte att 

begränsa marknadsriskerna. 

Ekonomi
Resultat efter finansiella poster för koncernen uppgick till  

8 740 tkr. Moderbolagets resultat efter finansiella poster upp-

gick till 5 778 tkr vilket är 191 tkr över budgeten på  

5 587 tkr. Utdelning till Gislaveds kommun föreslås ske med  

1 724 550 kr.

Personal
Total sjukfrånvaro under 2014 var 3,34 % (föregående år  

6,89 %). Av den totala sjukfrånvaron utgörs 86,04 % av 

långtidsfrånvaro. Bolaget har 17 anställda medarbetare, varav 

5 personer är kvinnor.

Miljö
Bolaget är certifierat enligt ISO14001 och har arbetat vidare 

med miljöfrågor under verksamhetsåret. En uppföljande 

revision har genomförts med bra resultat. Bolaget arbetar 

fortlöpande med åtgärder för minskad energianvändning. 

Utblick/framtid
Arbetet med att öka kundnyttan i elnätet fortsätter. Bolaget 

kommer att fortsätta genomföra investeringar som stärker 

leveranssäkerheten i elnätet. Koncernen kommer under 2015 

också att arbeta vidare med kompetensutveckling, en strävan 

mot ständiga förbättringar. En målsättning är att utveckla en 

organisation där medarbetarna uppmuntras till att ta egna 

initiativ och känner ett stort engagemang, där man får och vill 

ta ansvar för verksamheten. 

Under 2015 kommer koncernen att arbeta vidare med utveckling 

av energitjänster, bl a erbjudanden att uppföra lösningar för 

laddning av elfordon till intressenter inom Gislaveds kommun.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energi AB Gislaved Energi AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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KONCERNRESULTATRÄKNING KONCERNBALANSRÄKNINGGislaved Energi AB Gislaved Energi AB

 Not 2014 2013  
Rörelsens intäkter m.m. 2
Nettoomsättning 3 119 468 129 279  
Avgår: energiskatt  -14 306 -18 136  
Aktiverat arbete för egen räkning  1 236 1 656  
Övriga rörelseintäkter  649 412  
Summa intäkter m.m.  107 047 113 211  

Rörelsens kostnader
Råvaror och andra direkta kostnader  -58 933 -55 341  
Övriga externa kostnader 4 -13 094 -25 168  
Personalkostnader 5 -11 146 -11 639  
Avskrivningar och nedskrivningar av 
materiella anläggningstillgångar  -13 571 -14 921  
Summa rörelsens kostnader  -96 744 -107 069  

Rörelseresultat  10 303 6 142  

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  89 96  
Räntekostnader  -1 652 -1 361  
Summa resultat från finansiella investeringar  -1 563 -1 265  

Resultat efter finansiella poster  8 740 4 877 

Skatt på årets resultat 6 -1 927 -1 082  

 Årets vinst 6 813 3 795

 Not 2014-12-31 2013-12-31  
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 7 1 906 –  

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 13 616 14 227  
Fjärrvärmeanläggningar 9 103 214 99 812  
Vattenkraftsanläggningar 10 11 573 12 522  
Solkraftsanläggningar 11 85 92  
Distributionsanläggningar 12 52 745 53 609  
Gatubelysningsanläggningar 13 20 967 20 044  
Inventarier, verktyg och installationer 14 4 512 3 162  
Fibernät 15 943 565   
Pågående anläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 16 292 1 449 
  207 947 205 482  

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i intresseföretag 17 15 15 
Fordringar hos intresseföretag  210 165 
Övriga långfristiga fordringar  277 437 
  502 617 
Summa anläggningstillgångar  210 355 206 099  

Omsättningstillgångar
Varulager m.m.
Råvaror och förnödenheter 18 1 470  –

Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  8 588 18 176  
Skattefordringar  576 593  
Elcertifikat  2 595 3 105  
Övriga kortfristiga fordringar  – 146 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  13 626 6 700  
  25 385 28 720  

Kassa och bank 19 2 010 4 034  
Summa omsättningstillgångar  28 865 32 754  

 Summa tillgångar 239 220 238 853 

Det är aldrig strömlöst.
Kommentar 88. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB
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 Not 2014-12-31 2013-12-31  
Skulder och eget kapital
Eget kapital 20

Bundet eget kapital
Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr)  500 500 
Bundna reserver  82 598 75 889  
Summa bundet eget kapital  83 098 76 389  

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  29 391 33 278  
Årets resultat  6 813 3 795 
Summa fritt eget kapital  36 204 37 073  

Summa eget kapital  119 302 113 462  

Avsättningar
Avsättning för pensioner  220 220 
Uppskjuten skatteskuld 21 23 249 21 357  
Summa avsättningar  23 469 21 577  

Långfristiga skulder 
Skulder till kreditinstitut  77 000 70 500 
Koncernkonto 19 1 869 5 557 
Summa långfristiga skulder  78 869 76 057 

Kortfristiga skulder
Leverantörskulder  5 919 10 727 
Övriga kortfristiga skulder  1 764 4 444 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 9 897 12 586 
Summa kortfristiga skulder  17 580 27 757 

 Summa skulder och eget kapital 239 220 238 853  

Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 23

  2014 2013  
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster  10 303 6 142  
Avskrivningar/nedskrivningar  13 571 14 922  
Övriga ej likviditetspåverkande poster  – 381 
 Delsumma 23 874 21 445  
 
Erhållen ränta  89 96  
Erlagd ränta  -1 652 -1 361  
Betald inkomstskatt  -18 -6  
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  22 293 20 174  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Ökning/minskning varulager   -1 470 –
Ökning/minskning kundfordringar  9 588 3 079  
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -6 270 -2 634  
Ökning/minskning leverantörsskulder  -4 808 3 260  
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -5 369 2 565  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  13 964 26 444  

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar   -1 922 –
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -16 021 -57 859  
Ökning/minskning långfristiga fordringar  115 85  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -17 828 -57 774  

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån  2 812 35 551  
Utbetald utdelning  -972 -2 542  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 840 33 009  

Årets kassaflöde  -2 024 1 679  
Likvida medel vid årets början  4 034 2 355  
 
Likvida medel vid årets slut  2 010 4 034 

KONCERNBALANSRÄKNING Gislaved Energi AB Gislaved Energi AB KASSAFLÖDESANALYS FÖR KONCERNEN

Det är aldrig några problem att få tag i kundtjänst om det är 
några problem och jag stöttar gärna lokala bolag också.

Kommentar 96. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB
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 Not 2014 2013  
Rörelsens intäkter m.m.
Nettoomsättning  41 930 42 038 
Aktiverat arbete för egen räkning  473 551  
Övriga rörelseintäkter  649 345  
Summa intäkter m.m.  43 052 42 934  

Rörelsens kostnader
Kostnader för transitering och inköp av kraft  -13 910 -15 010  
Övriga externa kostnader 4 -6 562 -7 391  
Personalkostnader 5 11 146 -11 639  
Avskrivningar av materiella anläggningstillgångar  -5 635 -6 001  
Summa rörelsens kostnader  -37 253 -40 041  

Rörelseresultat  5 799 2 893  

Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  1 610 1 197  
Räntekostnader  -1 631 -1 217 
Summa resultat från finansiella investeringar  -21 -20  

Resultat efter finansiella poster  5 778 2 873  

Bokslutsdispositioner 24 -5 686 -2 853  
Skatt på årets resultat 6 -25 -5  
 
 Årets vinst 67 15  

 Not 2014 2013   
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Immateriella anläggningstillgångar
Balanserade utgifter för programvaror 7 1 906 –  

Materiella anläggningstillgångar
Byggnader och mark 8 3 793 4 044  
Distributionsanläggningar 12 52 745 53 609  
Inventarier, verktyg och installationer 14 2 529 935  
Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
materiella anläggningstillgångar 16 20 164  
Summa materiella anläggningstillgångar  59 087 58 752  

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i koncernföretag 25 50 50 
Summa anläggningstillgångar  61 043 58 802 

Omsättningstillgångar
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  5 265 14 471  
Fordringar hos koncernföretag 18 79 698 69 864 
Skattefordran  298 318  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter  3 975 304  
Summa kortfristiga fordringar  89 236 84 957  

Kassa och bank 19 2 009 4 033  
Summa omsättningstillgångar  91 245 88 990  
 Summa tillgångar 152 288 147 792  

MODERBOLAGETS RESULTATRÄKNING Gislaved Energi AB Gislaved Energi AB MODERBOLAGETS BALANSRÄKNING

Kvinnan jag har ringt till i deras kundtjänst är så hjälpsam och 
så mysig, hon har förklarat saker för mig på ett bra sätt och hon 
har även skickat mig skriftlig information så att jag verkligen 
skall förstå. Jag har inget namn på henne men det har alltid 
varit hon som svarat när jag har ringt.

Kommentar 2. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB



14 15

 Not 2014 2013   
Eget kapital och skulder
Eget kapital 20
Bundet eget kapital
Aktiekapital (5.000 aktier med kvotvärde 100 kr)  500 500 
Reservfond  100 100 
  600 600 

Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  26 576 27 533  
Årets vinst  67 15  
  26 643 27 548  

Summa eget kapital  27 243 28 148  

Obeskattade reserver 26 42 093 41 207  

Avsättningar
Avsättning för pensioner  220 220 
Summa avsättningar  220 220 

Långfristiga skulder 
Övriga skulder till kreditinstitut  77 000 70 500  
Summa långfristiga skulder  77 000 70 500  

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  3 059 4 183 
Övriga kortfristiga skulder  509 1 618  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 22 2 164 1 916  
Summa kortfristiga skulder  5 732 7 717  
 
 Summa eget kapital och skulder 152 288 147 792  

Ställda säkerheter  Inga Inga 
Ansvarsförbindelser 23

  

  2014 2013  
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster  5 799 2 893  
Avskrivningar  5 635 6 001  
Övriga ej likviditetspåverkande poster  – 381  
  11 434 9 275  

Erhållen ränta  1 610 1 197  
Erlagd ränta  -1 631 -1 217  
Betald inkomstskatt  -5 -5  
Kassaflöde före förändring av rörelsekapital  11 408 9 250  

Kassaflöde från förändringar av rörelsekapital 
Ökning/minskning kundfordringar  9 206 3 602  
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -13 505 -48 946  
Ökning/minskning leverantörsskulder  -1 124 445  
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  -861 904  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  5 124 -34 745  

Investeringsverksamheten
Investeringar i immateriella anläggningstillgångar  -1 922 –  
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  - 5 954 -6 832  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -7 876 -6 832  

Finansieringsverksamheten
Upptagna långfristiga lån  6 500 48 500 
Lämnat koncernbidrag  -4 800 -2 700  
Utbetald utdelning  -972 -2 542  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  728 43 258  

Årets kassaflöde  -2 024 1 681  
Likvida medel vid årets början  4 033 2 352  
Likvida medel vid årets slut  2 009 4 033  

Gislaved Energi AB Gislaved Energi ABMODERBOLAGETS BALANSRÄKNING KASSAFLÖDESANALYS FÖR MODERBOLAGET

Jag gillar att de är ett fristående energibolag som inte tillhör de 
stora jättarna!

Kommentar 66. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB
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Not 1  Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas koncern- och årsredovis-

ningarna med tillämpning av årsredovisningslagen och Bok- 

föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och 

koncernredovisning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisnings- 

lagen och Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 

2008:1 (K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i 

enlighet med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte 

medfört några förändringar i redovisade poster eller belopp.

Koncernredovisning

I koncernredovisningen ingår dotterföretag där moderbolaget 

direkt eller indirekt innehar mer än 50 % av rösterna.

Koncernens bokslut är upprättat enligt förvärvsmetoden, 

vilket innebär att dotterföretagens egna kapital vid förvärvet, 

fastställt som skillnaden mellan tillgångarnas och skuldernas 

verkliga värden, elimineras i sin helhet. I koncernens egna 

kapital ingår härigenom endast den del av dotterföretagens 

egna kapital som tillkommit efter förvärvet.

Koncernredovisningen har upprättats enligt Redovisnings-

rådets rekommendation.

Intäkter

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn-

verksamheten, d.v.s. produktion, försäljning och distribution 

av el, värme, elhandel, anslutningsavgifter samt andra intäkter 

såsom entreprenadavtal och uthyrning.

Belopp som erhålls för annans räkning ingår inte i koncernens 

intäkter. I de fall varor och tjänster byts mot likartade varor och 

tjänster redovisas ingen intäkt.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller be-

räknas inflyta, d.v.s. med hänsyn till rabatter och efter avdrag för 

moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoomsättning.

Försäljning och distribution av energi

Energiförsäljning  intäktsredovisas vid leveranstidpunkten.

Anslutningsavgifter

Intäktsredovisas i den period den faktureras. Avser i första 

hand elnäts- och fjärrvärmeverksamheten.

Inköp och försäljning mellan koncernföretag

För moderbolaget avser 6 (6) procentenheter av årets inköp 

och 16 (15) procentenheter av årets försäljning egna dotter-

företag.

Elcertifikat

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät    

genom egen produktion redovisas i den månad som produk-

tion sker. Elcertifikat värderas till elcertifikatets verkliga värde 

för produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 

(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-

nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Ersättningar till anställda

Kortfristiga ersättningar

Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, sociala avgifter, betald 

semester, betald sjukfrånvaro, sjukvård och bonus. Kortfristiga 

ersättningar redovisas som en kostnad och en skuld då det finns 

en legal eller informell förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning

I bolaget förekommer uteslutande pensionsplaner som hante-

ras som avgiftsbestämda planer. Det finns inga övriga väsent-

liga avtal som innebär ersättningar efter avslutad anställning 

än vad som faller inom ramen för kollektivavtal eller gängse 

praxis för ledande befattningshavare.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotter-

företag men där moderbolaget direkt eller indirekt innehar 

minst 20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat 

sätt har ett betydande inflytande.

I koncernens bokslut redovisas andelar i intresseföretag till 

anskaffningsvärdet. Kapitalandelsmetoden tillämpas inte då 

intressebolaget är ringa med hänsyn till rättvisande bild (ÅRL 

7 kap 25 §).

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-

ning beräknas bli betalt.

Materiella och immateriella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar avskrivs systematiskt över 

den bedömda ekonomiska nyttjandetiden. Härvid tillämpas 

följande procentsatser för avskrivning:

Anskaffningsvärde

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är 

direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgången 

på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företagsled-

ningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara utgifter 

hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 

montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är 

direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som 

tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaff-

ningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 

reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 

anläggningstillgångar.

Tillkommande utgifter

Tillkommande utgifter aktiveras endast om det är sannolikt att de 

framtida ekonomiska fördelar som är förknippade med tillgången 

kommer att komma koncernen till del och anskaffningsvärdet 

kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. Utbyte av komponenter 

räknas in i tillgångens redovisade värde. Om inte kostnadsförs 

utgifter under det räkenskapsår som de uppkommer.

Reparationer och underhåll kostnadsförs löpande.

Avskrivningar

Materiella och immateriella anläggningstillgångar skrivs av 

linjärt över tillgångarnas eller komponenternas bedömda nytt-

jandeperiod. Avskrivningen beräknas på det avskrivningsbara 

beloppet vilket utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 

därför inte av.

Härvid tillämpas följande procentsatser för avskrivning: 

Byggnader 2,5 - 5,0 %

Distributionsanläggningar 3,33 - 5,0 %

Solkraftsanläggningar 5,0 %

Gatubelysningsanläggningar 3,33 - 5,0 %

Elpannor och elmätare 10 %

Maskiner 15 %

Inventarier, verktyg och installationer 10 - 15 %

Motorfordon 10 - 20 %

Datorer 33 %

Immateriella anläggningstillgångar  10 %

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar

Allmänna principer

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på 

att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 

sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 

nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med 

ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver till-

gångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 

identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningspröv-

ning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. 

En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenere-

rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 

Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet för-

delas i första hand på goodwill. Därefter görs en proportionell 

nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.

Återföring av nedskrivningar

Nedskrivningar av andra immateriella och materiella anlägg-

ningstillgångar än goodwill återförs om skälen som låg till 

grund för beräkningen av återvinningsvärdet vid den senaste 

nedskrivningen har förändrats 

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 

kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. 

Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget blir part genom 

avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten att erhålla kassa-

flöden från instrumentet har löpt ut eller har överförts eller när 

förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-

dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 

tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 

för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till  

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden 

som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 

det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Derivatinstrument

Ränteswappar

Per 31 december hade bolaget öppna räntekontrakt vars 

marknadsvärde motsvarar anskaffningsvärdet.

Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 

hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 

uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 

med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och 

för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-

in, först-ut-metoden (FIFU).

Inkomstskatter/uppskjuten skatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas 

eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 

års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nomi-
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nella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 

som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 

kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed 

sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatte-

effekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 

redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som 

uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på 

tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-

ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 

vid framtida beskattning.

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 

redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidi-

gare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som 

belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten 

skatteskuld i moderbolaget på obeskattade reserver 9 260 tkr 

(9 066 tkr) samt uppskjuten skattefordran avseende outnyttjat 

underskott på kapitalplaceringsaktier 107 tkr (107 tkr). I kon-

cernen uppgår uppskjuten skattefordran avseende outnyttjat 

underskott på kapitalplaceringsaktier till 338 tkr (338 tkr).

Avsättningar

En avsättning redovisas i balansräkningen när koncernen har 

en legal eller informell förpliktelse som en följd av en inträf-

fad händelse och det är sannolikt att ett utflöde av resuser 

kommer att krävas för att reglera åtagandet och en tillförlitlig 

uppskattning av beloppet kan göras. Om effekten av när i 

tiden betalningen sker är väsentlig redovisas avsättningen till 

nuvärdet av de framtida betalningar som krävs för att reglera 

förpliktelsen. Diskonteringsräntan utgörs av den räntesats som 

före skatt avspeglar aktuell marknadsbedömning av det tids-

beroende värdet av pengar och de risker som är förknippade 

med framtida betalningar till den del riskerna inte betaktas 

genom att justeringar gjorts vid bedömningen av de framtida 

betalningarna.

Avsättningen tas endast i anspråk för de utgifter som avsätt-

ningen ursprungligen var avsedd för. 

Avsättningen prövas per varje balansdag och justeringar av 

avsättningen redovisas i resultaträkningen. 

Energiskatt

Energiskatt ingår enligt EU:s direktiv i nettoomsättningen.

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-

visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 

in- och utbetalningar. 

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-

ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 

till reserverna.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 

årsredovisningslagens indelning.

Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-

skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster och efter avdrag för beräknad 

skatt i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskat-

tade reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2    Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av års- och koncernredovisning enligt K3 kräver att 

företagsledning och styrelse gör antaganden om framtiden och 

andra viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansda-

gen som innebär en betydande risk för en väsentlig justering 

av de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 

Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 

redovisade beloppen i denna års- och koncernredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfaren-

het och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedöm-

ningar används sedan för att fastställa redovisade värden på 

tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra 

källor.

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultat-

räkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt 

under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både 

aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Effekter av elnätsregleringen

I koncernen finns elnätsverksamhet som regleras av föreskrifter 

från Energimarknadsinspektionen. De avgifter som elnätsverksam-

heten tar ut av sina kunder ligger klart lägre än vad som är tillåtet.

Prövning av nedskrivningsbehov för immateriella och 

materiella anläggningstillgångar

Koncernen har betydande värden redovisade i balansräk-

ningen avseende immateriella och materiella anläggningstill-

gångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med 

de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 

Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för 

kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av 

nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostna-

der. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras 

avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antagan-

den avseende exempelvis avkastningskrav. 

Inkomstskatter och uppskjutna skatter

Koncernen redovisar i sin balansräkning uppskjutna skatteford-

ringar och skulder vilka förväntas bli realiserade i framtida perioder. 

Vid beräkning av dessa uppskjutna skatter måste vissa antaganden 

och uppskattningar göras avseende framtida skattekonsekvenser 

som hänför sig till skillnaden mellan i balansräkningen redovisade 

tillgångar och skulder och motsvarande skattemässiga värden.

Uppskattningarna inkluderar även att skattelagar och skatte-

satser kommer att vara oförändrade samt att gällande regler 

för utnyttjande av förlustavdrag inte kommer att ändras.

Not 3   Nettoomsättningens förd. på verksamhetsgrenar

    Koncernen

 2014 2013

Nettoomsättningen fördelar sig på 

verksamhetsgrenar enligt följande:

Elnät 34 340 34 992

Elförsäljning 34 509 39 183

Fjärrvärme 23 183 26 280

Elproduktion 3 240 2 544

Gatubelysning 5 503 5 768

Tjänster 3 488 1 695

Övrigt 899 681

Nettoomsättning exkl punktskatter 105 162 111 143

Punktskatter 14 306 18 136

Nettoomsättning 119 468 129 279

Not 4   Ersättning till revisorerna    

Koncernen    2014  2013

PWC

Revisionsuppdrag   95 85

Skatterådgivning   20 –

Andra uppdrag   40 55

Moderbolaget

PWC

Revisionsuppdrag   55 50

Skatterådgivning   10 –

Andra uppdrag   25 35

Not 5   Medelantal anställda, löner, andra ersättningar 

och sociala avgifter

 Koncernen och 
moderbolaget

   2014 2013 

Medelantalet anställda, med fördelning 

på kvinnor och män har uppgått till 

Kvinnor   5 6 

Män   12 12 

Totalt   17 18 

Löner och ersättningar har 

uppgått till styrelse och VD   882 826 

Övriga anställda   6 789 6 821 

Totala löner och ersättningar   7 671 7 647 

Sociala avgifter enligt lag och avtal   2 455 2 650 

Pensionskostnader  

(varav för styrelse och VD 142 tkr (136 tkr))  814 891 

Totala löner, ersättningar, sociala  

avgifter och pensionskostnader. 10 940 11 188

 

Styrelseledamöter och ledande befattningshavare

   2014 2013

 Antal på  Varav Antal på Varav
  balansdag män  balansdag  män

Koncernen

(inkl dotterbolag)    

Styrelseledamöter 5 80% 5 80 %

Verkställande direktörer  

och andra ledande 

befattningshavare 1 100 % 1 100 %

    

Moderbolaget     

Styrelseledamöter 5 80 % 5 80 %

Verkställande direktör 

och andra ledande

befattningshavare 1 100 % 1 100 %

Not 6   Skatt på årets resultat

 Koncernen Moderbolaget
 2014  2013 2014  2013

Aktuell skatt  -35 -17 -25 -5

Uppskjuten skatt  -1 892 -1 065 – –

Skatt på årets resultat -1 927 -1 082  -25 -5

Redovisat resultat före skatt  139 35 92 20

Skatt beräknad enligt 
gällande skattesats (22%) -30 -8 -20 -5

Skatteeffekt av ej 

avdragsgilla kostnader -5 -9 -5 –

Effekt av utländska skattesatser – – – –

Redovisad skattekostnad -35 -17 -25 -5
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Not 7   Balanserade utgifter för programvaror

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Årets förändringar

Årets aktiverade 

utgifter, inköp 1 922 – 1 922 –
Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 1 922 0 1 922 0

Årets förändringar

Avskrivningar -16 – -16 –

Utgående ackumulerade 

avskrivningar -16 0 -16 0

Utgående ackumulerade

nedskrivningar 0 0 0 0

Utgående restvärde 

enligt plan 1 906 0 1 906 0

Not 8   Byggnader och mark

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffnings- 
värden 20 226 10 924 8 739 7 544

Investeringar 88 9 302 – 1 195
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 20 314 20 226 8 739 8 739

Ingående 
avskrivningar -6 000 -5 640 -4 695 -4 469

Årets förändringar 

Avskrivningar -698 -359 -251 -226
Utgående ackumulerade
avskrivningar -6 698 -5 999 -4 946 -4 695

Utgående restvärde 
enligt plan 13 616 14 227 3 793 4 044

Redovisat värde för  
fastigheter i Sverige 13 616 14 227 3 793 4 044

Taxeringsvärden för  
fastigheter i Sverige 21 116 21 116 5 129 5 129

 

Not 9   Fjärrvärmeanläggningar
  Koncernen
  2014-12-31  2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden  117 028  73 166

Under året genomförda 
omfördelningar/inköp  8 543  43 862

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  125 571  117 028

Ingående avskrivningar  -17 216  -10 943

Årets avskrivningar  -5 141  -3 413

Nedskrivning  –  -2 860

Utgående ackumulerade avskrivningar -22 357  -17 216

Utgående restvärde enligt plan  103 214  99 812

Not 10   Vattenkraftsanläggningar
                     Koncernen
  2014-12-31  2012-12-31

Ingående anskaffningsvärden  18 986  18 986

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  18 986  18 986

Ingående avskrivningar  -6 464  -5 514

Årets förändringar

Avskrivningar  -949  -950

Utgående ackumulerade avskrivningar -7 413  -6 464

Utgående restvärde enligt plan  11 573  12 522

Not 11   Solkraftsanläggningar

                      Koncernen
  2014-12-31  2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden  132  132

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden  132  132

Ingående avskrivningar  -40  -33

Årets förändringar

Årets avskrivningar  -7  -7

Utgående ackumulerade avskrivningar -47  -40

Utgående restvärde enligt plan  85  92

Not 12   Distributionsanläggningar

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31  2013-12-31 2014-12-31  2013-12-31

Ingående anskaffnings- 
värden 128 395  123 264 128 395  123 264

Årets förändringar

Under året genomförda
omfördelningar/Inköp 4 074  6 339 4 074  6 339

Försäljning och 
utrangering -2 770  -1 208 -2 770  -1 208
Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden 129 699  128 395 129 699  128 395

Ingående avskrivningar/
nedskrivningar -74 786  -70 842 -74 786  -70 842

Årets förändringar

Avskrivningar -4 938  -4 771 -4 938  -4 771

Försäljning och 
utrangering 2 770  827 2 770  827

Utg. ackumulerade 
avskrivningar/
nedskrivningar -76 954  -74 786 -76 954 - 74 786

Ingående uppskrivningar –  550 –  550

Årets förändringar

Avskrivning på 
uppskrivning –  -550 –  -550

Utg. ackumulerade 
uppskrivningar 0  0 0  0

Utg. restvärde 
enligt plan 52 745  53 609 52 745  53 609

Not 13   Gatubelysningsanläggningar

  Koncernen
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden 47 724 45 453

Årets förändringar

Under året genomförda 

omfördelningar/inköp 1 953 2 271

Utgående ackumulerade 
anskaffningsvärden 49 677 47 724

Ingående avskrivningar -27 680 -26 405

Årets förändringar

Avskrivningar -1 030 -1 275

Utgående ackumulerade avskrivningar -28 710 -27 680

Utgående restvärde enligt plan 20 967 20 044

Not 14    Inventarier, verktyg och installationer

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående 
anskaffningsvärden 12 651 12 062 9 552 9 343

Årets förändringar

Inköp 2 081 589 2 024 209

Försäljningar och 

utrangeringar -1 352 – -1 352 –

Utg. ackumulerade 
anskaffningsvärden 13 380 12 651 10 224 9 552

Ingående 
avskrivningar -9 489 -8 755 -8 617 -8 163

Årets förändringar

Försäljningar och 
utrangeringar 1 352 – 1 352 –

Avskrivningar -731 -734 -430 -454

Utg. ackumulerade 
avskrivningar -8 868 -9 489 -7 695 -8 617

Utgående restvärde 
enligt plan 4 512 3 162 2 529 935

Not 15   Fibernät

  Koncernen
    2014  2013
Ingående anskaffningsvärden   568 – 
Inköp   439 568

Utg. ackumulerade 
anskaffningsvärden   1 007 568
 

Ingående avskrivningar   -3 –

Årets avskrivningar   -61 -3

Utg. ackumulerade 
avskrivningar   -64 -3

Utgående restvärde 
enligt plan   943 565

Not 16   Pågående nyanläggningar och förskott  

avseende materiella anläggningstillgångar

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående nedlagda
kostnader 1 449 6 521 164 1 077

Under året nedlagda 
kostnader 13 584 50 846 5 031 4 670

Under året genomförda 
omfördelningar -14 741 -55 918 -5 175 -5 583

Utgående 
nedlagda kostnader 292 1 449 20 164

Not 17   Andelar i intresseföretag

 Org nr Säte Kapital- och 

   rösträttsandel (%)

Klämman Vind AB 556876-6736 Gislaved 15

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Ingående värden 15 15 – –

Utgående värden 15 15 0 0

Gislaved Energi ABNOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN
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Not 18    Fordringar hos koncernföretag
   2014 2013

I posten ingår:

Räntebärande fordringar 73 000 66 500

Saldo avräkningskonto 6 698 3 364

Summa 79 698 69 864 

Not 19   Koncernkonto

Beviljat belopp på koncernkonto uppgår i koncernen till 

15 000 tkr (15 000 tkr) och i moderbolaget till 8 000 tkr 

(8 000 tkr). Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto.

Not 20   Förändring av eget kapital

 Aktie- Bundna Fria Årets
 kapital reserver reserver resultat

Koncernen

Eget kapital 2013-12-31 500 75 889 33 278 3 795

Fördelning av föregående 
års resultat – – 3 795 -3 795

Förskjutningar mellan bundet 
och fritt eget kapital – 6 710 -6 710 –

Utdelning – – -972 –

Årets resultat – – – 6 813

Eget kapital 2014-12-31 500 82 599 29 391 6 813

 Aktie- Bundna Fria Årets
 kapital reserver reserver resultat

Moderbolaget

Eget kapital 2013-12-31 500 100 27 533 15

Fördelning av föregående 
års resultat – – 15 -15

Utdelning – – -972 –

Årets resultat – – – 67

Eget kapital 2014-12-31 500 100 26 576 67

 

Not 21   Uppskjuten skattefordran/Uppskjuten skatteskuld

  Koncernen
   2014-12-31 2013-12-31

Uppskjuten skatteskuld 
avseende obeskattade reserver 23 249 21 357

Summa 23 249 21 357

 

Not 22    Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 Koncernen Moderbolaget
 2014-12-31 2013-12-31 2014-12-31 2013-12-31

Upplupna löner 110 147 110 147

Upplupna semesterlöner 525 458 525 458

Upplupna sociala avgifter 398 407 398 407

Upplupna elkostnader 3 665 2 799 – –

Upplupen kostnad 
elcertifikat 2 530 2 516 – –

Övriga poster 2 669 6 259 1 131 904

Summa 9 897 12 586 2 164 1 916

Not 23   Ansvarsförbindelser

Borgen för dotterbolaget Gislaved Energiring AB:s nuvarande 

och blivande förpliktelser gentemot Vattenfall AB.

Kapitalvärde av pensionsåtagande utöver vad som upptagits 

som avsättning för pensioner - 70 tkr.

Not 24   Bokslutsdispositioner 
   2014 2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan -886 -153

Lämnat koncernbidrag -4 800 -2 700

Summa -5 686 -2 853 

Not 25   Andelar i dotterföretag

 Org nr Säte

Gislaved Energiring AB 556247-6514 Gislaved

 Moderbolaget Kapital-  Rösträtts- Antal Redovisat

  andel %  andel % aktier värde

Gislaved 
Energiring AB  100 100 1 000 50

Summa     50

Not 26   Obeskattade reserver

   2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad skillnad 
mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan 42 093 41 207

Summa 42 093 41 207

 

Gislaved 2015-03-05

Sören Svensson Berit Ollhage

Bo Linde Lennart Carlsson

Åke Birgersson Joacim Cederwall

Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-03-09.

Mats Nilsson 

Auktoriserad revisor

Gislaved Energi ABNOTER, GEMENSAMMA FÖR MODERBOLAG OCH KONCERN

100% grön el
Från och med den 1 januari 2015 säljer vi enbart förnybar el från sol, vind, vatten och 

bio till våra kunder. Detta gäller både privatkunder och företagskunder och ingår i 

alla elavtal utan extra kostnad för kunden. Vi står för en hållbar energiutveckling och 

arbetar själva med utbyggnadsprojekt inom sol och vind. 

En del av den förnybara elen producerar vi själva eller köper lokalt. Vi producerar el 

från vattenkraft vid Gyllenfors Kraftstation som är ett strömkraftverk i Nissan. Vi köper 

el från Vikafors vattenkraftverk. Vi producerar el från solkraft på taket vid vårt kontor 

och vi köper el från solkraft från i dagsläget ett 20-tal mikroproducenter. Utöver detta 

köper vi ursprungsgaranterad el från vind, vatten och biokraftverk i Norden.

För den som vill ha något mer än bara förnybar el har även sedan årsskiftet möjlighet 

att köpa till Bra Miljöval som är en märkning av Naturskyddsföreningen. I den märk-

ningen ingår avsättning till fonder för olika miljöprojekt.
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GISLAVED ENERGIRING AB  Org nr 556247-6514.
Styrelseordförande: Åke Birgersson

VD: Joacim Cederwall

Gislaved Energiring AB, 556247-6514, med säte i Gislaved, 

är ett helägt dotterbolag till Gislaved Energi AB. 

Information om verksamheten
Verksamheten i bolaget omfattar produktion och handel

med el, produktion och distribution av värme, gatubelysning, 

energitjänster och viss entreprenadverksamhet. 

Bolaget har som mål att vara det naturliga valet för energi-

användare inom Gislaveds kommun. 

Väsentliga händelser under räkenskapsåret
Elhandel
Av bolagets elkunder har idag ca 44 % avtal om fast pris, 

medan övriga har någon form av avtal om rörligt pris.

Både de fasta och rörliga priserna har varit jämförelsevis låga 

under hela 2014. Snittpriset för det rörliga priset blev 79,6 

öre/kWh inom elområde 3 och 79,9 öre inom elområde 4. Ett 

fastpris med ett års bindning har varierat mellan 84 och 89 

öre/kWh. 

Under 2014 har bolaget tecknat avtal med ett tjugotal s.k. 

mikroproducenter, personer som producerar sin egen el med 

hjälp av solceller och som säljer överskottet till oss. 

Bolaget har tecknat ett femårigt samarbetsavtal med Sveriges 

Vindkraftkooperativ Ek. För, SVEF. Samarbetet omfattar 

balansansvar, försäljning av föreningens elproduktion, ursprungs-

certifikat, elhandelstjänster åt föreningens medlemmar samt 

administration av medlemsärenden. 

Gatubelysning
Bolaget har under 2014 förnyat anläggningar i Svinhult, Halla-

boryd och Smålandsstenar. Bolaget arbetar aktivt tillsammans 

med Gislaveds kommun med målet att minska energianvänd-

ningen med fortsatt god ljuskvalitet. 

 

Bolaget har under 2014 fortsatt arbetet med drift och under-

håll av Gnosjö kommuns gatubelysning. 

Elproduktion
Gyllenfors Kraftstation har varit i drift under hela 2014. Årets 

produktion uppgick till 6,1 GWh vilket kan jämföras med 

föregående års produktion på 4,3 GWh. 

Bolaget slutförde under 2012 en utredning för att säkerställa 

att vattenföringen i Nissan följer gällande vattendom. 

I enlighet med Länsstyrelsens beslut har bolaget till Mark- 

och miljödomstolen anmält en mindre förändring gentemot 

Vattenhushållningsregeln i gällande vattendom. Domstolens 

beslut väntas under 2015.

Bolagets satsning på vindkraft har fortsatt under 2014. Dotter-

bolaget Gislaved Energi Vindkraft AB har, genom intresse-

bolaget Klämman Vind AB, fått samtliga tillstånd för uppfö-

rande av två vindkraftverk på höjden Klämman, nordost om 

Reftele. Arbete med upphandling pågår.

Värme
Bolaget har under 2014 byggt ut fjärrvärmenätet i Gislaved till 

att omfatta Smålandiaområdet, vid norra infarten till Gislaved. 

Utbyggnaden under året omfattar totalt 15 nya fjärrvärme-

anslutningar varav fyra är villor. Resterande elva är fastighets-

bolag i Gislaveds tätort samt fastigheter vid Smålandia. Värme-

försäljningen har ökat från 28 GWh till 31 GWh. 2014 var ett 

ovanligt milt år, vilket har minskat försäljningen av värme med 

ca 20 % jämfört med ett normalår. 

Risker och osäkerhetsfaktorer
Bolagets anläggningar för energiproduktion kan utsättas för 

haverier av olika slag. Exempel på tänkbara orsaker till haverier 

är sabotage, naturkatastrofer, storskaliga bränder etc. Bolagets 

värmedistribution kan också råka ut för haverier med skador 

på egna anläggningar som följd samt om inte avbrotten 

avhjälps i tid även förorsaka avbrottsersättningar till bolagets 

kunder. Exempel på tänkbara orsaker är avgrävda, eller på 

annat sätt skadade fjärrvärmeledningar. Bolaget bedriver ett 

långsiktigt arbete i syfte att minska riskerna för haverier samt 

att minska skadeeffekterna vid avbrott mm.

Bolaget utsätts genom sin verksamhet för finansiella risker, 

t.ex. kundkreditrisker, ränterisker, marknadsrisker vid elhandel 

samt finanskriser i omvärlden som kan orsaka bankkonkurser 

etc. Bolaget följer en upprättad finanspolicy samt en riskpolicy 

för elhandelsverksamheten i syfte att begränsa de finansiella 

riskerna.

Ekonomi
Bolagets resultat efter finansiella poster uppgick till 2 963 tkr 

vilket är 862 tkr under budgeten på 3 825 tkr. Minskad efter-

frågan på el och värme, främst beroende på en ovanligt hög 

medeltemperatur under hela 2014 har påverkat resultatet 

negativt.

Personal
Bolaget har inga anställda medarbetare utan hyr all personal 

från moderbolaget Gislaved Energi AB.

Miljö
Flera av bolagets anläggningar för energiproduktion omfattas 

av tillstånds- respektive anmälningsplikt enligt Miljöbalken. 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energiring AB

Bolaget bedriver ett långsiktigt arbete i syfte att med god 

marginal klara de i tillstånden angivna gränsvärdena. 

Bolaget är certifierat enligt ISO 14001 och har arbetat vidare 

med miljöfrågor under verksamhetsåret. Bolagets strävan att 

minska påverkan på miljön har fortsatt bl.a. genom samverkan 

med Gislaveds kommun för energieffektivisering av gatube-

lysningen i kommunen. Utbyggnaden av fjärrvärmenätet i 

Gislaved beräknas ge minskade koldioxidutsläpp med 

ca 3 500 ton per år från och med 2014, jämfört med tidigare. 

Bolaget arbetar även vidare med att inköpt elkraft ska vara 

förnybar samt att optimera bolagets värmeanläggningar 

genom att öka andelen biobränsle. Under 2014 har samtliga 

konsumentkunder ursprungsmärkt förnybar el utan extra 

kostnad. 

Utblick/framtid
Bolaget fortsätter under 2015 med planering för en vidare 

utveckling av fjärrvärmeverksamheten. En anläggning för 

rökgaskondensering kommer att upphandlas och anslutas till 

pannanläggningen i Mossarp under hösten 2015. Anlägg-

ningen höjer effekten i pannanläggningen med ca 25 % samt 

ökar verkningsgraden.

En av bolagets målsättningar är att öka andelen egenproducerad 

Naturel genom nyinvesteringar i vindkraft, vattenkraft och på 

längre sikt kraftvärme. 

Bolaget planerar att fortsätta utveckla nya energitjänster som 

ska leda till en effektivare energianvändning för bolagets 

kunder.

Gislaved Energiring AB FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE

Sveriges Vindkraftkooperativ 
– en väg mot hållbar energi
2014 skrev vi avtal med Sveriges Vindkraftkooperativ, SVEF, 

ett av Sveriges största vindkraftkooperativ med nästan 2 000 

medlemmar och nio vindkraftverk utspridda över hela Sverige.

Detta innebär för oss att vi ökar vårt kundantal med ca 50 %  

och det är en spännande utmaning.

Vi kommer att hjälpa SVEF:s  medlemmar med alla frågor som 

rör vindandelar och övriga frågor gällande el, elavtal mm. Vi 

fakturerar all vindel och den kompletteringsel som medlem-

marna behöver. Avtalet omfattar även hantering av försälj-

ning och balansansvar av föreningens vindkraftsproduktion, 

elcertifikat och ursprungsgarantier.

Detta är ett långsiktigt samarbete och vi är glada över att ha 

fått in 2 000 miljöintresserade kunder med samma mål som vi 

har, att driva utvecklingen mot hållbara energilösningar framåt.

Så här fungerar vindandelar

Vindandelar köper man via oss och en vindandel (Nypris 

7 500 kr) berättigar dig till 1 000 kWh el per år för priset 

23,2 öre/kWh (65,6 öre/kWh inkl skatt och moms) oavsett vad 

marknadspriset på el är. För att kunna utnyttja vindandelarna 

tecknar du ett elavtal med oss. Du kan ha vindandelar så det 

täcker hela din förbrukning, eller en mindre del.
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FLERÅRSJÄMFÖRELSE 2014 2013 2012  2011  2010
Bolagets ekonomiska utveckling
i sammandrag (tkr).

Nettoomsättning 86 123 95 552 87 549 84 996 97 740
Resultat efter finansiella poster 2 963 2 005 2 989 2 071 -1 044
Investeringar materiella anläggningstillgångar 10 066 51 028 25 043 14 969 6 327
Balansomslutning 166 681 160 976 115 761 93 343 71 240
Soliditet i % 35,6 33,1 42,8 45,5 52,4
Avkastning på eget kapital i % 5,0 3,7 6,4 4,9 neg

Nyckeltalsdefinitioner framgår av not 1.
 

Förslag till vinstdisposition i kronor
Till årssstämmans förfogande står följande vinstmedel:

Balanserade vinstmedel 9 526 019 
Årets resultat 36 801
 9 562 820

Styrelsen och verkställande direktören
föreslår att vinstmedlen disponeras
så att i ny räkning överförs 9 562 820
 9 562 820

Resultat och ställning
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 
efterföljande resultaträkningar och balansräkningar med noter.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Gislaved Energiring AB

Resultaträkning Not 2014 2013 
Rörelsens intäkter m.m. 2,3
Nettoomsättning 1,4 86 123 95 552 
Avgår: energiskatt  -14 306 -18 136  
Aktiverat arbete för egen räkning  763 1 105 
Övriga rörelseintäkter  – 67  
Summa intäkter m.m.  72 580 78 588  

Rörelsens kostnader 3,5
Råvaror och andra direkta kostnader  -47 254 -54 088  
Övriga externa kostnader 6 -12 885 -12 329 
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 -7 936 -8 920  
Övriga rörelsekostnader  – -1 
Summa rörelsens kostnader  -68 075 -75 338 

Rörelseresultat  4 505 3 250  
Resultat från finansiella investeringar
Ränteintäkter  20 5 
Räntekostnader  -1 562 -1 250  
Summa resultat från finansiella investeringar  -1 542 -1 245  

Resultat efter finansiella poster  2 963 2 005  

Bokslutsdispositioner 15 -2 916 -1 990
Skatt på årets resultat 16 -10 -12

 Årets resultat 37 3 

RESULTATRÄKNINGGislaved Energiring AB

De ställer upp, man behöver aldrig sitta och vänta på dem då 
de är snabba ut. 

Kommentar 8. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB
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 Not 2014-12-31 2013-12-31
Tillgångar
Anläggningstillgångar
Materiella anläggningstillgångar
Byggnader 7 9 823 10 183 
Vattenkraftsanläggningar 14 11 573 12 522 
Solkraftsanläggningar 13 85 92 
Fjärrvärmeanläggningar 8 103 214 99 812  
Gatubelysningsanläggningar 9 20 967 20 044  
Fibernät 11 943 565   
Inventarier 10 1 983 2 227  
Pågående nyanläggningar och förskott
avseende materiella anläggningstillgångar 12 272 1 285  
  148 860 146 730 

Finansiella anläggningstillgångar
Andelar i dotterföretag 17 100 100  
Övriga långfristiga fordringar  277 437  
  377 537  
Summa anläggningstillgångar  149 237 147 267 

Omsättningstillgångar
Varulager m m
Råvaror och förnödenheter  1 470 –
Kortfristiga fordringar
Kundfordringar  3 323 3 705  
Fordringar hos koncernföretag  127 82  
Skattefordran  278 275  
Elcertifikat  2 595 3 105 
Övriga kortfristiga fordringar  – 146  
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 18 9 651 6 396  
Summa omsättningstillgångar  17 444 13 709  
 Summa tillgångar 166 681 160 976  

 Not 2014 2013 
Eget kapital och skulder
Eget kapital 19
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1.000 aktier med kvotvärde 100 kr)  100 100
Reservfond  20 20
  120 120

Fritt eget kapital
Balanserad vinst   9 526 9 523  
Årets resultat  37 3  
  9 563 9 526  
 Summa eget kapital 9 683 9 646  

BALANSRÄKNING Gislaved Energiring AB

Obeskattade reserver 20 63 584 55 869  
Långfristiga skulder
Koncernkonto  21 1 869 5 557 
Summa långfristiga skulder  1 869 5 557  

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder  2 860 6 544 
Skulder till koncernföretag 22 79 708 69 867 
Övriga kortfristiga skulder  1 244 2 823  
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 23 7 733 10 670  
Summa kortfristiga skulder  91 545 89 904 
 Summa eget kapital och skulder 166 681 160 976  

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga
 

  
KASSAFLÖDESANALYS  2014 2013 
Den löpande verksamheten
Rörelseresultat före finansiella poster  4 505 3 250 
Avskrivningar  7 936 8 920  

Erhållen ränta  20 5  
Erlagd ränta  -1 562 -1 250  
Betald inkomstskatt  -13 -12  
  10 886 10 913  

Ökning/minskning varulager  -1 470 –
Ökning/minskning kundfordringar  382 -523  
Ökning/minskning övriga kortfristiga fordringar  -2 644 -2 744  
Ökning/minskning leverantörsskulder  -3 684 2 815 
Ökning/minskning övriga kortfristiga rörelseskulder  5 324 50 655  
Kassaflöde från den löpande verksamheten  8 794 61 116  

Investeringsverksamheten
Investeringar i materiella anläggningstillgångar  -10 066 -51 028 
Ökning/minskning av kortfristiga placeringar  160 160  
Kassaflöde från investeringsverksamheten  -9 906 -50 868  

Finansieringsverksamheten
Amortering av långfristiga skulder  -3 688 -12 948 
Erhållet koncernbidrag  4 800 2 700  
Kassaflöde från finansieringsverksamheten  1 112 -10 248  

Årets kassaflöde  0 0 
Likvida medel vid årets slut  0 0 

BALANSRÄKNING/KASSAFLÖDESANALYSGislaved Energiring AB
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 

tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1 Årsredovisning och koncernredo-

visning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagens och 

Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 

(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet 

med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte med-

fört några förändringar i redovisade poster eller belopp.

Intäktsredovisning

Nettoomsättningen omfattar försäljningsintäkter från kärn-

verksamheten, dvs. produktion, värme, elhandel, gatubelys-

ning, anslutningsavgifter samt andra intäkter såsom entrepre-

nadavtal och uthyrning.

Samtliga intäkter värderas till det belopp som influtit eller 

beräknas inflyta, dvs. med hänsyn till rabatter och efter avdrag 

för moms och energiskatter, och redovisas i posten Nettoom-

sättning.

Anslutningsavgifter

Intäktsredovisas i den period den faktureras. 

Elcertifikat

Intäkter av elcertifikat som tilldelats från Svenska Kraftnät  

genom egen produktion redovisas i den månad som produktion 

sker. Elcertifikaten värderas till elcertifikatets verkliga värde för 

produktionsmånaden och ingår i posten Nettoomsättning.

Leasing

Samtliga leasingavtal redovisas som operationell leasing 

(hyresavtal) oavsett om avtalen är finansiella eller operatio-

nella. Leasingavgiften redovisas som en kostnad linjärt över 

leasingperioden.

Fordringar

Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedöm-

ning beräknas bli betalt.

Materiella anläggningstillgångar

Materiella anläggningstillgångar redovisas som tillgång i 

balansräkningen om det är sannolikt att framtida ekonomiska 

fördelar som är förknippade med tillgången sannolikt kommer 

att tillfalla företaget och anskaffningsvärdet kan mätas på 

ett tillförlitligt sätt. Materiella anläggningstillgångar värderas 

till anskaffningsvärde med avdrag för ackumulerade av- och 

nedskrivningar.

Korttidsinventerier och inventarier av mindre värde kostnads-

förs löpande.

Anskaffningsvärde

I anskaffningsvärdet ingår inköpspriset och utgifter som är  

direkt hänförbara till inköpet och syftar till att bringa tillgång-

en på plats och i skick för att utnyttjas i enlighet med företags-

ledningens avsikt med förvärvet. Som direkt hänförbara ut-

gifter hänförs utgifter för leverans, hantering, installation och 

montering, lagfarter samt konsulttjänster. Låneutgifter som är 

direkt hänförliga till investeringar i anläggningstillgångar som 

tar betydande tid i anspråk att färdigställa inräknas i anskaff-

ningsvärdet under uppförandeperioden. Anskaffningsvärdet 

reduceras med offentliga bidrag som erhållits för förvärv av 

anläggningstillgångar.

Avskrivningar

Materiella anläggningstillgångar skrivs av linjärt över tillgång-

arnas eller komponenternas bedömda nyttjandeperiod. Av-

skrivningen beräknas på det avskrivningsbara beloppet vilket 

utgörs av tillgångens anskaffningsvärde. 

Mark har inte någon begränsad nyttjandeperiod och skrivs 

därför inte av.

Följande avskrivningsprocent tillämpas:

  

Byggnader 5 %

Vattenkraftsanläggningar 5 %

Solkraftsanläggningar 5 %

Fjärrvärmeanläggningar 3,33 - 10 %

Gatubelysningsanläggningar 3,33 - 5 %

Inventarier 10 - 15%

Innehavstid har beaktats.

Nedskrivningar

Per balansdagen bedöms om det föreligger en indikation på 

att en tillgångs värde är lägre än dess redovisade värde. Om en 

sådan indikation finns beräknas tillgångens återvinningsvärde. 

Om återvinningsvärdet understiger redovisat värde görs en 

nedskrivning som kostnadsförs. 

Nedskrivningsprövningen görs per varje enskild tillgång med 

ett oberoende flöde av inbetalningar. Vid behov behöver till-

gångarna grupperas ihop till kassagenererande enheter för att 

identifiera inbetalningar som i allt väsentligt är oberoende av 

andra tillgångar eller grupper av tillgångar. Nedskrivningspröv-

ning görs i dessa fall för hela den kassagenerande enheten. 

En nedskrivning redovisas när en tillgång eller en kassagenere-

rande enhets redovisade värde överstiger återvinningsvärdet. 

Nedskrivningen belastar resultaträkningen.

Nedskrivningar av tillgångar i en kassagenererande enhet för-

delas i första hand på goodwill. Därefter görs en proportionell 

nedskrivning av övriga tillgångar som ingår i enheten.
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Återföring av nedskrivning

Nedskrivningar av materiella anläggningstillgångar än goodwill 

återförs om skälen som låg till grund för beräkningen av åter-

vinningsvärdet vid den senaste nedskrivningen har förändrats.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar

Allmänna principer

Per varje balansdag görs en bedömning av om det finns någon 

indikation på att en eller flera finansiella anläggningstillgångar 

har minskat i värde. Om en sådan indikation finns beräknas 

tillgångens återvinningsvärde, se ovan.

Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar återförs om 

de skäl som låg till grund för nedskrivningen har förändrats.

Koncernbidrag

Samtliga lämnade och erhållna koncernbidrag redovisas som 

bokslutsdispositioner. 

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 

kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. 

Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget blir part genom 

avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten att erhålla kassa-

flöden från instrumentet har löpt ut eller har överförts eller när 

förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-

dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 

tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 

för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till an-

skaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. Skiljer 

sig det redovisade beloppet från det belopp som ska återbe-

talas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskillnaden som 

räntekostnad över lånets löptid med hjälp av instrumentets 

effektivränta. Härigenom överensstämmer vid förfallotidpunkten 

det redovisade beloppet och det belopp som ska återbetalas.

Varulager

Varulager värderas enligt lägsta värdets princip, dvs. till det 

lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsäljningsvärdet. 

Anskaffningsvärdet utgörs av inköpspris och utgifter direkt 

hänförliga till inköpet. Nettoförsäljningsvärdet utgörs av det 

uppskattade försäljningspriset i den löpande verksamheten 

med avdrag för uppskattade kostnader för färdigställande och 

för att åstadkomma en försäljning.

Anskaffningsvärdet har fastställts genom tillämpning av först-

in, först-ut-metoden (FIFU). 

Inkomstskatter/uppskjuten skatt

Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som ska betalas 

eller erhållas avseende aktuellt år, justeringar avseende tidigare 

års aktuella skatt samt förändringar i uppskjuten skatt. 

Värdering av samtliga skatteskulder/-fordringar sker till nomi-

nella belopp och görs enligt de skatteregler och skattesatser 

som är beslutade eller som är aviserade och med stor säkerhet 

kommer att fastställas.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas därmed 

sammanhängande skatteeffekter i resultaträkningen. Skatte-

effekter av poster som redovisas direkt mot eget kapital, 

redovisas mot eget kapital.

Uppskjuten skatt beräknas på alla temporära skillnader som 

uppkommer mellan redovisade och skattemässiga värden på 

tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 

andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den utsträck-

ning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot överskott 

vid framtida beskattning.

Skillnaden mellan å ena sidan den inkomstskatt som har 

redovisats i resultaträkningen under räkenskapsåret och tidi-

gare räkenskapsår samt å andra sidan den inkomstskatt som 

belöper sig på verksamheten för dessa år utgörs av uppskjuten 

skatteskuld på obeskattade reserver 13 988 tkr (12 291 tkr) 

samt uppskjuten skattefordran avseende outnyttjat underskott 

på kapitalplaceringsaktier 231 tkr (231 tkr).

Kassaflödesanalys

Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det redo-

visade kassaflödet omfattar endast transaktioner som medför 

in- och utbetalningar.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 

årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver

Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balansräk-

ningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hänförlig 

till reserverna. 
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Nyckeltalsdefinitioner

Soliditet

Eget kapital och obeskattade reserver (med avdrag för upp-

skjuten skatt) i förhållande till balansomslutningen.

Avkastning på eget kapital

Resultat efter finansiella poster efter avdrag för beräknad skatt 

i förhållande till genomsnittligt eget kapital och obeskattade 

reserver (med avdrag för uppskjuten skatt).

Not 2    Väsentliga uppskattningar och bedömningar

Upprättande av årsredovisning enligt K3 kräver att företags-

ledning och styrelse gör antaganden om framtiden och andra 

viktiga källor till osäkerhet i uppskattningar på balansdagen 

som innebär en betydande risk för en väsentlig justering av 

de redovisade värdena för tillgångar och skulder i framtiden. 

Det görs också bedömningar som har betydande effekt på de 

redovisade beloppen i denna årsredovisning.

Uppskattningar och bedömningar baseras på historisk erfaren-

het och andra faktorer som under rådande förhållanden anses 

vara rimliga. Resultatet av dessa uppskattningar och bedöm-

ningar används sedan för att fastställa redovisade värden på 

tillgångar och skulder som inte framgår tydligt från andra 

källor. 

Uppskattningar och bedömningar ses över årligen.

Det slutliga utfallet av uppskattningar och bedömningar kan 

komma att avvika från nuvarande uppskattningar och bedöm-

ningar. Effekterna av ändringar i dessa redovisas i resultat-

räkningen under det räkenskapsår som ändringen görs samt 

under framtida räkenskapsår om ändringen påverkar både 

aktuellt och kommande räkenskapsår.

Viktiga uppskattningar och bedömningar beskrivs nedan.

Prövning av nedskrivningsbehov för materiella

anläggningstillgångar

Företaget har betydande värden redovisade i balansräk-

ningen avseende immateriella och materiella anläggningstill-

gångar. Dessa testas för nedskrivningsbehov i enlighet med 

de redovisningsprinciper som beskrivs i koncernens Not 1 

Redovisnings- och värderingsprinciper. Återvinningsvärden för 

kassagenererande enheter har fastställts genom beräkning av 

nyttjandevärden eller verkligt värde minus försäljningskostna-

der. För dessa beräkningar måste vissa uppskattningar göras 

avseende framtida kassaflöden och andra adekvata antagan-

den avseende exempelvis avkastningskrav. 

Not 3    Inköp och försäljning mellan koncernföretag

Av årets totala inköp och försäljning mätt i kronor avser 11 

% (10 %) av inköpen och 3 % (3 %) av försäljningen andra 

företag inom koncernen.

Not 4   Nettoomsättningens fördelning på verksamhets-

grenar 

   2014 2013

Nettoomsättningen fördelar sig på 

verksamhetsgrenar enligt följande:

Elförsäljning   36 403 41 129

Fjärrvärme   23 183 26 280

Elproduktion   3 240 2 544

Gatubelysning   5 503 5 768

Tjänster   3 488 1 695

Nettoomsättning exkl punktskatter  71 817 77 416

Punktskatter   14 306 18 136

Nettoomsättning   86 123 95 552

Not 5   Medelantal anställda, löner, andra ersättningar 

och sociala avgifter

Bolaget har inga anställda.

Inga löner eller ersättningar har utgått.

Ersättning till styrelsen har under året utgått med 52 tkr 

(51 tkr). Sociala kostnader för styrelsearvode 0 tkr (0 tkr).

Not 6   Ersättning till revisorerna

   2014 2013
PWC 

Revisionsuppdrag   40 35

Skatterådgivning   10 8

Andra uppdrag   15 12

Summa   65 55
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Not 7   Byggnader och mark
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   11 487 3 380

Inköp   88 8 107

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden   11 575 11 487

Ingående avskrivningar   -1 305 -1 171

Årets förändringar

Avskrivningar   -447 -133

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 752 -1 304

Utgående restvärde enligt plan  9 823 10 183

Redovisat värde för fastigheter i Sverige  9 823 10 183

Taxeringsvärden för fastigheter i Sverige  15 987 15 987 

Not 8   Fjärrvärmeanläggningar
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   117 028 73 166

Årets förändringar

Under året genomförda
omfördelningar/inköp   8 543 43 862

Utgående ackumulerade  
anskaffningsvärden   125 571 117 028

Ingående avskrivningar   -17 216 -10 943

Årets förändringar

Årets avskrivningar   -5 141 -3 413

Nedskrivning   – -2 860

Utgående ackumulerade avskrivningar  -22 357 -17 216

Utgående restvärde enligt plan  103 214 99 812

Not 9   Gatubelysningsanläggningar
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   47 724 45 453

Årets förändringar

Under året genomförda
omfördelningar/inköp   1 953 2 271

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden   49 677 47 724

Ingående avskrivningar   -27 680 -26 405

Årets förändringar

Avskrivningar   -1 030 -1 275

Utgående ackumulerade avskrivningar  -28 710 -27 680

Utgående restvärde enligt plan  20 967 20 044

Not 10   Inventarier
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   3 099 2 719

Årets förändringar

Inköp   57 380

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden   3 156  3 099

Ingående avskrivningar   -872 -592

Årets förändringar

Avskrivningar   -301 -280

Utgående ackumulerade avskrivningar  -1 173 -872

Utgående restvärde enligt plan  1 983 2 227

 

Not 11   Fibernät

   2014 2013

Ingående anskaffningsvärden   568 – 

Årets förändringar   

Inköp   439 568

Utg. ackumulerade anskaffningsvärden 1 007 568

Ingående avskrivningar   -3 –

Årets förändringar

Årets avskrivningar   -61 -3

Utg. ackumulerade avskrivningar  -64 -3

Utgående restvärde enligt plan  943 565

Not 12    Pågående nyanläggningar och förskott  

avseende materiella anläggningstillgångar

   2014-12-31 2013-12-31

Ingående nedlagda kostnader   1 285 5 444

Under året nedlagda kostnader   8 553 46 176

Under året genomförda omfördelningar  -9 566 -50 335

Utgående nedlagda kostnader   272 1 285

 

Not 13   Solkraftsanläggningar
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   132 132

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden   132 132

Ingående avskrivningar   -40 -33

Årets förändringar

Årets avskrivningar   -7 -7

Utgående ackumulerade avskrivningar  -47 -40

Utgående restvärde enligt plan  85 92
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Vår nya flispanna i Mossarp (vid infarten till återvinningsstatio-

nen) har fungerat mycket bra och har kraftigt minskat andelen 

olja i fjärrvärmen under 2014. Olja används enbart som en re-

serv i systemet och 2014 bidrog oljan med knappt en procent 

av den totala värmeproduktionen i fjärrvärmesystemet. För att 

förbättra utnyttjandet av flispannan kommer vi under 2015 att 

investera i en anläggning för rökgaskondensering som utvin-

ner värmeenergi från rökgaserna genom att vattenångan som 

finns i rökgaserna kondenseras och värmen tas tillvara. Detta 

ger extra effekt och energi utan att tillsätta mer bränsle.  

Istället för julkort skänkte vi pengar till Give watts som är ett 

projekt för att distribuera soldrivna lampor där människor 

inte har tillgång till el. En solenergilampa ger inte bara rent 

ljus utan förbättrar även studieresultaten markant efter-

som barnen kan göra sina läxor hemma. Familjernas hälsa 

förbättras också när de slipper andas in skadliga avgaser från 

fotogenlampor. Vi vill gärna bidra till utveckling som tar vara 

på elens potential som miljövänlig energibärare. Idag bor ca 

1,3 miljarder människor i områden som saknar tillgång till el. 

För mer information, besök www.givewatts.org.

Give watts – vi skänker ljus

Fjärrvärme

Not 14   Vattenkraftsanläggningar
   2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärden   18 986 18 986

Utgående ackumulerade
anskaffningsvärden   18 986 18 986

Ingående avskrivningar   -6 464 -5 514

Årets förändringar

Avskrivningar   -949 -950

Utgående ackumulerade avskrivningar  -7 413 -6 464

Utgående restvärde enligt plan  11 573 12 522

Not 15   Bokslutsdispositioner

   2014 2013

Skillnad mellan bokförda avskrivningar 
och avskrivningar enligt plan   -7 716 -4 690

Erhållet koncernbidrag   4 800 2 700

Summa   -2 916 -1 990

Not 16 Skatt på årets resultat

   2014 2013
Aktuell skatt   -10 -12
Skatt på årets resultat   -10 -12

Redovisat resultat före skatt   47 15

Skatt beräknad enligt gällande skattesats (22%) -10 -3
Skatteeffekt av ej avdragsgilla kostnader  – -9
Redovisad skattekostnad   -10 -12

Not 17   Andelar i dotterföretag

 Org nr Säte

Gislaved Energi Vindkraft AB 556806-1930 Gislaved

  Kapital-  Rösträtts- Bokfört  Antal

  andel %  andel % värde aktier

Gislaved Energi
Vindkraft AB  100 100 100 1 000

Summa    100

Not 18   Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter
   2014-12-31 2013-12-31

Upplupna elintäkter   4 283 –

Upplupna intäkter drift och underhåll

gatubelysning   440 517

Upplupna intäkter fjärrvärme   2 963 2 504

Förutbetald kostnad avseende olja  549 720

Övriga poster   1 416 2 655

Summa   9 651 6 396

Not 19 Förändring av eget kapital

 Aktie-  Reserv Fritt eget Årets
 kapital  fond kapital resultat

Eget kapital 2013-12-31 100 20 9 523 3

Fördelning av

föregående års

resultat – – 3 -3

Årets resultat – – – 37

Eget kapital 2014-12-31 100 20 9 526 37

Not 20   Obeskattade reserver

   2014-12-31 2013-12-31

Ackumulerad skillnad mellan bokförda 
avskrivningar och avskrivningar enligt plan  63 584  55 869

Summa   63 584  55 869 

Not 21   Koncernkonto

Beviljat belopp på koncernkonto uppgår till 7 000 tkr

(7 000 tkr). Bolaget ingår i Gislaveds kommuns koncernkonto.

Not 22   Skulder till koncernföretag
   2014 2013

I posten ingår:

Räntebärande skulder   -73 000 -66 500

Saldo avräkningskonto   -6 708 -3 367

Summa   -79 708 -69 867

Not 23   Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

   2014-12-31 2013-12-31

Upplupna elkostnader   3 665 2 799

Upplupen kostnad elcertifikat   2 530 2 516

Övriga poster   1 538 5 355

Summa   7 733 10 670 

Gislaved 2015-03-05

Sören Svensson Berit Ollhage

Bo Linde Lennart Carlsson

Åke Birgersson Joacim Cederwall

Ordförande Verkställande direktör

Min revisionsberättelse har lämnats 2015-03-09.

Mats Nilsson 

Auktoriserad revisor
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Resultaträkning  2014 2013 
Rörelsens kostnader
Övriga externa kostnader  -750 -750 
Summa rörelsens kostnader  -750 -750 

Rörelseresultat  -750 -750 

Resultat från finansiella poster    
Ränteintäkter  2 1  
Summa resultat från finansiella poster  2 1

Resultat efter finansiella poster  -748 -749 
 
 Årets förlust -748 -749 

GISLAVED ENERGI VINDKRAFT AB  
Org nr 556806-1930.

Styrelsen och verkställande direktören avger följande 
årsredovisning. 
Styrelseordförande: Åke Birgersson

VD: Joacim Cederwall

Gislaved Energi Vindkraft AB, 556806-1930, med säte i 

Gislaved, är ett helägt dotterbolag till Gislaved Energiring AB, 

org nr 556247-6514.

Information om verksamheten
Bolaget ska bedriva produktion samt försäljning av energi. 

Bolaget äger 15 % av aktierna i intressebolaget Klämman 

Vind AB. Klämman Vind AB undersöker förutsättningarna 

och planerar för uppförande av två vindkraftverk nordost om 

Reftele. Uppförandet planeras kunna ske tidigast under 2015. 

Förslag till behandling av förlust
Styrelsen föreslår att den ansamlade förlusten 1.972 kr, över-

förs i ny räkning. 

Resultat och ställning 
Resultatet av bolagets verksamhet samt den ekonomiska 

ställningen vid räkenskapsårets utgång framgår i övrigt av 

efterföljande resultaträkning och balansräkning med noter.

Om inte annat särskilt anges, redovisas alla belopp i kronor. 

Uppgifter inom parentes avser föregående år.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE/ RESULTATRÄKNING Gislaved Energi Vindkraft AB

Balansräkning Not 2014-12-31 2013-12-31 
Tillgångar
Anläggningstillgångar  
Finansiella anläggningstillgångar  
Andelar i intresseföretag 2 15 000 15 000
Fordringar hos intresseföretag  210 000 165 000 
Summa anläggningstillgångar  225 000 180 000  

Omsättningstillgångar  
Kassa och bank  967 789 
Summa omsättningstillgångar  967 789  

 Summa tillgångar 225 967 180 789 

Eget kapital och skulder Not 2014-12-31 2013-12-31
Eget kapital
Bundet eget kapital
Aktiekapital  100 000 100 000

Ansamlad förlust/Fritt eget kapital
Balanserad vinst eller förlust  -1 224 -474  
Årets förlust  -748 -749  
Summa ansamlad förlust/Fritt eget kapital  -1 972 -1 223 

Summa eget kapital  98 028  98 777 

Kortfristiga skulder   
Övriga kortfristig skuld  927 –
Skulder till koncernföretag  127 012 82 012  
Summa kortfristiga skulder  127 939  82 012 
 Summa eget kapital och skulder 225 967  180 789 

Ställda säkerheter  Inga Inga
Ansvarsförbindelser  Inga Inga

BALANSRÄKNINGGislaved Energi Vindkraft AB

Jag gillar dem! När mitt nuvarande elavtal går ut så ska jag gå 
tillbaka till dem

Kommentar 139. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB
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Not 1 Redovisnings- och värderingsprinciper

Fr.o.m. räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovisningen med 

tillämpning av årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 

allmänna råd BFNAR 2012:1. Årsredovisning och koncernredo-

visning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 

Bokföringsnämndens allmänna råd förutom BFNAR 2008:1 

(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlighet 

med föreskrifterna i K3s kapitel 35. Övergången har inte med-

fört några förändringar i redovisade poster eller belopp. 

Finansiella instrument

Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 

inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga fordringar, 

kortfristiga placeringar, leverantörsskulder och låneskulder. 

Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget blir part genom 

avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten att erhålla kassa-

flöden från instrumentet har löpt ut eller har överförts eller när 

förpliktelser har reglerats eller på annat sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar

Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undantag 

för poster med förfallodag mer än 12 månader efter balans-

dagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. Fordringar 

tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt efter avdrag 

för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Låneskulder och leverantörsskulder

Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till  

anskaffningsvärde efter avdrag för transaktionskostnader. 

Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 

återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-

naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 

instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 

förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 

som ska återbetalas.

Eget kapital

Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 

årsredovisningslagens indelning.

Intresseföretagsredovisning

Som intresseföretag betraktas de företag som inte är dotter-

företag men där bolaget direkt eller indirekt innehar minst  

20 % av rösterna för samtliga andelar, eller på annat sätt har 

ett betydande inflytande.

I bolagets bokslut redovisas andelar i intresseföretag till 

anskaffningsvärde med avdrag för eventuella nedskrivningar. 

Som intäkt från intresseföretag redovisas endast erhållen 

utdelning av vinstmedel som intjänats efter förvärvet. 

Not 2 Andelar i intresseföretag

  Org nr Säte Kapital- och röst-

    rättsandel (%)

Klämman Vind AB 556876-6736 Gislaved 15

   
 2014-12-31 2013-12-31

Ingående anskaffningsvärde 15 000 15 000

Utgående anskaffningsvärde 15 000 15 000

Gislaved 2015-03-05

Sören Svensson Berit Ollhage

Bo Linde Lennart Carlsson

Åke Birgersson Joacim Cederwall

Ordförande Verkställande direktör

Vår revisionsberättelse har lämnats 2015-03-09.

Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Mats Nilsson 

Auktoriserad revisor

NOTER Gislaved Energi Vindkraft AB

Under 2015 får Gislaveds kommun sin första vindkraftpark. 

Den består av två vindkraftverk med totalhöjden 200 m (höjd 

till högsta bladspets). De kommer att stå på höjden Klämman 

som ligger cirka tre km nordöst om Reftele samhälle. De beräk-

nas att producera totalt 23,8 GWh el per år vilket räcker till fler 

än 1 200 eluppvärmda villors elanvändning, varje år.

Bygget startar under våren 2015 och produktionen beräknas 

vara igång i december 2015.

Klämman Vind AB kommer att äga och driva dessa två vind-

kraftverk. Klämman Vind AB har flera delägare, bland andra 

Gislaved Energi Vindkraft AB, Värnamo Energi Produktion AB, 

Finnvedsbostäder AB och Egen Kraft i Sverige ek. för.

Genom denna satsning ökar andelen lokalt producerad förny-

bar el inom Gislaveds kommun rejält.

Vindkraft i Gislaveds kommun

Jag fick väldigt bra råd av Gislaved Energi när jag satte in 
jordvärmen.

Kommentar 141. Nöjd Kund Analys Kvartal 2 -2014© Supportföretaget TMJ Group AB
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Det är vi som är Gislaved Energi

Kerstin Andersson
Kundtjänst

Niklas Andersson
Mättekniker

Rikard Bondéus
Teamchef Värme

Ulf Carlsson
Tekniksamordnare

Joacim Cederwall
VD

Stig Claesson
Värmetekniker

Tommy Elg
Montör

Thomas Henrysson
Montör

Mats Jacobsson
Montör

Monica Knutsson
Reception

Morgan Knutsson
It-Ansvarig

Fredrik Larsson
Montör

Malin Ljunggren
Marknadsansvarig

Dan Seger
Teamchef El

Janusz Strzyzewski
Värmetekniker

Madelene Ståhl
Kundtjänst

Marie Åqvist
Ekonomiansvarig

Från då  till nu

1924 Lades grunden till nuvarande Gislaved Energi AB. Då 

byggdes en 30 kV-ledning från Trollhätte kraftverk till Gislaved. 

1924-1955 hette elverket Gislaveds Elekricitetsverk och arbetet 

leddes av den kommunala electricitetsverksstyrelsen.

1956 Avvecklades electricitetsverksstyrelsen och elverket kom 

att sorteras direkt under kommunalnämnden och efter kommun-

sammanslagningen 1974 kommunens tekniska nämnd. 

1982 Fattades beslut om att förvandla elverket till ett 

kommunalt bolag.

1993 Namnbyte till Gislaved Energi AB. Då gjordes en affärs-

uppgörelse med Gislaveds kommun där Gislaved Energi tog 

över fjärrvärmeanläggningen på Henja samt gatubelysningen 

i hela Gislaveds kommun. Gislaved Energi tog också över an-

svaret för värmeleveransen till sim- och sporthallen i Gislaved.

1996 Skapades dotterbolaget Gislaved Energiring AB som en 

konsekvens av avregleringen av elmarknaden.

2001 Gislaved Energiring köpte Gyllenfors kraftstation i Nissan 

av Kooperativa Förbundet. Bredband i Gislaved Gnosjö AB 

(BIGGNet) startades upp med Gislaved Energi som 50% ägare 

tillsammans med Västbo Kraft.

2006-2009 Byttes alla elmätare ut då nya krav kom att alla 

mätare ska månadsavläsas.

2007 Gislaved Energi började sälja energi från solkraft som 

första elbolag i Sverige.

2009 Beslut om att sälja BIGGNet till Svenska Stadsnät AB

2011 Stor utbyggnad av fjärrvärme i Gislaveds tätort. Största och 

första kunderna är Gislaveds kommun samt AB Gislavedshus.

2013 Ny fjärrvärmecentral byggdes i Mossarp. 

Historik om elförbrukning och elpriser

1925 hade Gislaveds elverk 264 kunder som använde  

ca 36 000 kWh totalt och elen kostade ca 33,5 öre/kWh

1954 hade elförbrukningen ökat till 5 800 000 kWh och elen 

kostade 9 öre/kWh för ett normalhushåll.

1984 såldes 89 000 000 kWh el till 4 420 kunder och elen 

kostade ca 25 öre/kWh för ett normalhushåll.

2012 såldes 161 000 000 kWh el (nätbolaget). Genomsnittlig 

kostnad för el och nät för ett normalhushåll var ca 1,3 kr/kWh.

Fakturering och mätning

Från början lästes alla mätare av 4 ggr per år men fr.o.m. 

1966 började man läsa av en gång per år. Sedan 1967 har all 

fakturering varit datorbaserad. 2006-2009 byttes alla elmätare 

ut till fjärravlästa mätare. Nu får alla kunder faktura för sin 

verkliga elanvändning istället för preliminära värden.
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Ordlista Sista sidan

vd har ordet!
2014 års resultat är mycket bra. Det varma året med låga bränslekostnader har hjälpt till, men även den 
låga räntan spelar in. Det goda resultatet beror även på ett gnetande i många små detaljer och ett lång-
siktigt uthålligt arbete med fastighetsförvaltningen. Här är den lojala och trogna personalstyrkan en stor 
bidragande orsak. 

Tillväxt, befolkningsökning, satsningar på infrastruktur, attraktiva boende-, livs- och företagsmiljöer är utvalda 
delar av det mantra som förs fram idag. Satsningar på att skapa goda miljöer i en inlandskommun med 
relativt långa avstånd till större orter kräver mer av aktörerna för att bygden ska kunna växa i en hållbar 
framtid för kommande generationer.

AB Gislavedshus bidrar till tillväxten genom byggandet av Köpmangatan 1 centralt i Gislaved. Här blir det 
26 nya hyresrätter och en del kommersiella affärslokaler. Det gäller också att i övrigt ha attraktiva bostads-
områden, vilket vi bedömer att vi har.

För att skapa tillväxt är hyresrätten speciellt viktig genom att öka förutsättningarna för en rörlig arbetsmark-
nad. I Gislaveds kommun är egen villa den dominerande boendeformen. För att få till stånd en omflyttning 
på bostadsmarknaden behövs nyproduktion.

Resultatet för 2014 blev 31 953 tkr innan skatt och dispositioner med en utdelningen till vår ägare upp-
gående till 216 tkr. Cirka 20 000 tkr är rent bokföringsmässigt och hänförda till de nya K3-reglerna och en 
återföring av tidigare gjorda nedskrivningar av delar av fastighetsbeståndet, beroende på genomgång av 
marknadsvärdet på fastigheterna. 

Antalet lediga lägenheter har minskat med 33 under året till 74. Det är mycket glädjande och ett tecken på 
den befolkningsökning som vi hoppas fortsätter. 

Gislavedshus är med i SABO:s skåneinitiativ med målsättningen att försöka sänka energiförbrukningen 
med 20 procent fram till år 2016 med 2007 års siffror som bas. Vi har hittills lyckats sänka förbrukning men 
uppnår inte fullt ut målet. Våra ansträngningar inom detta område kommer att fortsätta för att jobba mot 
ett hållbart samhälle.
 
Årets underhåll har genomförts på en nivå av drygt 200 kronor per m2, vilket är i nivå med budget.  Det 
stora projektet under 2014 var stamrenoveringen av 34 lägenheter på Traststigen 4 i Gislaved. Under flera år 
framöver kommer vi att fortsätta vårt målmedvetna arbete med att renovera de äldre fastigheterna i hela 
vårt bestånd.

En ny organisation genomfördes under 2013 med två områden om vardera cirka 1 300 lägenheter, istället 
för fyra områden. Områdescheferna och förvaltarna har sina kontor på huvudkontoret i Gislaved. Vi har nu 
även permanentat vår utemiljögrupp som ska jobba med att höja standarden på våra grönområden.

Från och med 1 januari 2011 gäller en ny lag för allmännyttiga kommunala bostadsföretag som kommer att 
aktualisera ett antal frågor som berör förhållandet mellan ägaren, Gislaveds kommun, och Gislavedshus AB. 
Nya ägardirektiv håller på att arbetas fram i dialog mellan bolaget och ägaren.

Till slut vill jag tacka styrelse, medarbetare, hyresgäster och övriga som gjort ett mycket bra jobb för att 
skapa, fina boendealternativ för våra kunder under det gångna året samt ett riktigt bra ekonomiskt resultat.
 
Stanley Guldmyr
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Styrelsen och verkställande direktören för AB Gislavedshus, 
org nr 556053-5204, får härmed avge redovisning för bolagets förvaltning 
räkenskapsåret 1 januari 2014 - 31 december 2014.

Ordinarie ledamöter Suppleanter
Ingrid Josefsson, ordförande Per Liljekvist 
Inga-Lill Svanberg, v ordförande Bodil Eriksson 
Ulf Jiretorn Anders Stålklint 
Jan-Olof Johansson Maybritt Reljanovic 
Björn Martinsson Fredrik Bondeus 

Ordinarie revisor
Mats Nilsson, aukt. revisor Mats Angslycke, aukt. revisor

Lekmannarevisorer
Anders Larsson Ingebert Magnusson 
 Sven Nilsson

Verkställande ledning
Verkställande direktör är Stanley Guldmyr.

Styrelsesammanträden
Styrelsen har under verksamhetsåret hållit 7 sammanträden.

Organisationsanslutning
Bolaget är anslutet till Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, SABO, 
arbetsgivarorganisationen Fastigo och Husbyggnadsvaror HBV förening.

Förvaltningsberättelse
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BOSTADSSITUATIONEN
Bolaget har under året i genomsnitt haft 95% (94 
%) av lägenhetsbeståndet på 2 571 lägenheter 
uthyrt. Lokalerna har varit uthyrda till 97% (97%). 
 
Vid årets början fanns 107 lediga lägenheter och 
den 1 januari 2015 fanns 74 lägenheter lediga. 
 
I dagsläget, februari 2015, råder det balans 
på lägenheter inom Gislaveds kommun. I de 
mindre orterna Skeppshult och Tallberga är 
dock alla lägenheter fullt uthyrda och inga 
uppsägningar finns. Även Reftele och Hestra 
har under året haft få tomma lägenheter. I 
Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar råder 
en liten brist på centrala lägenheter, medan 
det i övriga delar av kommunen finns ett litet 
överskott. I Burseryd är cirka 10 av lägenheterna 
vakanta. Prognosen när det gäller befolkningen 
i Gislaveds kommun pekar på en ökning för 
2014. Den lågkonjunktur som vi är inne i kommer 
att påverka oss även under 2015, vi kan dock 
skönja en del positiva signaler på att arbets-
löshet och övrig ekonomi kommer att förbätt-
ras inom den närmsta tiden, även efterfrågan 
på lägenheter har ökat det senaste kvartalet. 
 
AB Gislavedshus verkar i konkurrens med andra 
aktörer på marknaden för bostäder och lokaler 
inom Gislaveds kommun. Fr o m 1 januari 2011 
gäller en ny lag som reglerar affärsmässigheten 
och samhällsnyttan hos kommunägda bostads- 
bolag. Av totala antalet bostäder i kommunen 
ägs 20% av AB Gislavedshus.  

AB Gislavedshus är det enda fastighetsbolag-
et som producerat hyresrätter inom Gislaveds 
kommun de senaste åren. Planerna är att även 
i fortsättningen ta vårt ansvar för att hjälpa till 
att tillgodose kommunens behov av förnyelse 
av bostadsbeståndet där det är affärsmässigt 
motiverat. Detta är nödvändigt för att kommun-
en ska fortsätta att utvecklas.

UTHYRNING
Bolagets hemsida är ett av de viktigaste redskap-
en för att kommunicera med nuvarande och 
kommande kunder. Där publiceras våra lediga 
lägenheter och garage. De sökande har möjlig-
het att se bilder på bostadsområden, ritningar 
på lägenheter och karta var lägenheten finns. 
Den sökande kan göra intresseanmälningar på 
enskilda objekt eller ställa sig som prenumerant, 
d v s skriva in sig som intresserad. När något 
objekt blir uppsagt som passar den sökandes 
kriterier får de ett meddelande om detta på det 
sätt som de önskar via mail eller post.

Merparten av de som söker bostad får numera 
sina erbjudanden via e-post, vilket innebär en 
snabbare hantering på uthyrningen. Nuvaran- 
de hyresgäster kan logga in på ”mina sidor” 
och där göra felanmälan eller se sitt hyressaldo. 

Den traditionella bostadskön finns fortfarande 
kvar och hanteras som tidigare. Antalet ansök- 
ningar som kommer via post/telefon/besök har 
minskat markant, liksom utskick av erbjudanden 
via post. Vår ungdomsrabatt (SOLOBO) finns kvar 
som tidigare år.
 
HYRESFÖRÄNDRINGAR
Vid hyresförhandlingar med Hyresgästfören-
ingen den 6 november 2012 träffades ett avtal  
gällande för 2013 och 2014. Avtalet innebar att: 
Fr o m 1 januari 2014 höjdes lägenhetshyrorna  
med 2,00%. 
 
Vid förhandlingar den 7 januari 2015 träffades 
avtal om att: Fr o m 1 april 2015 höjs alla lägen-
hetshyror med 1,35%.

FÖRVALTNING
Fastighetskapital

Det bokförda värdet av bolagets byggnader 
inklusive mark uppgår till 475,2 Mkr (467,9 Mkr). 
Återföring av tidigare nedskrivningar är gjort med 
16,7 Mkr.  
 
Fastigheterna är fullvärdesförsäkrade. Maskiner 
och inventarier är försäkrade till betryggande 
värde.

Fastighetsbestånd

Den 31 december 2014 förvaltade bolaget totalt 
3  479 uthyrningsenheter varav 2  571 bostads- 
lägenheter och 137 lokaler, resterande enheter 
är garage och carportar.  
 
Ytan för bostäder och lokaler uppgår till 166 797 
respektive 17 883 kvm.

FASTIGHETSKÖP
Inga köp har gjorts under året.

FASTIGHETSFÖRSÄLJNING 
Inga försäljningar har gjorts under året.
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NYBYGGNATION
För tillfället pågår nybyggnation i centrala 
Gislaved på Köpmangatan 1, där i två etapp- 
er ska byggas 26 lägenheter och kommersi-
ella affärslokaler i markplan. Under året har vi 
påbörjat rivningen av byggnaden på Ågatan 52 
i Anderstorp, här är det projektet som närmast 
kan det bli aktuellt för nybyggnation i framtiden. 
Vi tror att det finns behov av trygga bostäder för 
äldre, centralt i flera orter. Problemet är att få 
ekonomi i de projekten.

Planerad nybyggnation av lägenheter 

Ort Plats Antal

Gislaved Skomakargärdet 20  
Anderstorp Ågatan 52 16 
Hestra Bivägen 15  
Smålandsstenar Hörsjögatan 14 14  
  
NYPRODUKTION AV LÄGENHETER FRåN 1987

ADMINISTRATION
Bolaget är certifierat för miljö enligt ISO 14001:2004, 
för kvalitet enligt ISO 9001:2008 och för arbetsmiljö 
enligt AFS 2001:1. 2014 genomfördes en externre-
vion. Den visade att bolaget lever upp till de krav 
som ställs för dessa certifieringar.

Under 2014 har arbetet med övergång för att till- 
lämpa årsredovisningslagen och Bokförings-
nämndens allmänna råd BFNAR 2012:1 (K3) 
pågått. En stor fördel har varit att vårt Fastighets- 
och ekonomisystem är bra förberett för denna 
övergång.

EKONOMI
Lån och räntor

Räntekostnaderna har under året minskat med 
1 585 Tkr. Det förklaras främst med en lägre ränte- 
nivå 2014 än 2013.

Räntenivån under 2014 har varit på en låg nivå. 
Under 2015 kommer räntan förmodligen att vara 
kvar på en låg nivå. Sammantagen bedömning 
för bolaget är att kapitalkostnaden kommer att 
bli något lägre för 2015 än 2014.

Omsättning och resultat

Fastighetsförvaltningen har under året omsatt 
162,8 Mkr  (167,7 Mkr). 

Totala kostnader uppgår till 148,7 Mkr (155,4 Mkr) 

Årets resultat innan bokslutsdispositioner och 
skatt uppgår till 31 953 tkr (13 244 tkr). Resultatet 
har framförallt påverkats positivt av att bolag-
et har återfört tidigare gjorda nedskrivningar 
med 16,7 Mkr, men även ett mycket milt år och 
därmed låga bränslekostnader har bidragit till 
resultatet.
 
Likviditet

Bolagets kassalikviditet har ökat till 102% (69%).

Lån har under året amorterats med sammanlagt 
6 545 tkr (13 545 tkr).

De likvida medlen uppgår vid bokslutstillfället 
till 34,6 Mkr (27,8 Mkr).

Soliditet

Bolagets soliditet har förbättrats till 29,6% (25,4%). 

Räntetäckningsgrad

Bolagets räntetäckningsgrad var 251% (211%). 

UNDERHåLL
De totala underhållskostnaderna under året 
uppgår till 36,0 Mkr ( 35,5 Mkr),varav 20,6 Mkr 
 ( 19,4 Mkr) utgör fastighetsgemensamma under-
hållsåtgärder.
 
PERSONAL OCH LÖNER
Se not 5 – 7.

FASTIGHETBESTåNDETS
åLDERSSAMMANSÄTTNING
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FASTIGHETSFÖRVALTNINGENS 
KOSTNADSFÖRDELNING

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

FRAMTIDA MÖJLIGHETER OCH RISKER
Möjligheter

Arbetet med upprustning av rekordårens bostäd- 
er har startat, under 2010 renoverades 60 lägen- 
heter på Torggatan i Anderstorp. Under 2011 
har projektet Trasten startas med takrenov-
eringar på Traststigen 1 – 11, även Allégatan 
i Anderstorp påbörjades i slutet av 2011 och 
avslutades under 2012.  Under 2013 har stora 
ombyggnader på Västergatan 16 genomförts 
samt takrenovering med energisparåtgärder 
på Traststigen 4 genomförts. 2014 har stam-
renovering genomförts på Traststigen 4 och i 
vår fleråriga underhållsplan (2015 – 2023) är 
ett antal ytterligare projekt av större omfattning 
planerade.

Arbetet med energibesparande åtgärder har 
påbörjats för flera år sedan och kommer att 
fortsätta under kommande år.

En omorganisation genomfördes med ikraft-
trädande den 1 mars 2013. Vi kan nu konstat-
era efter en enklare utvärdering att de positiva 
effekter som vi förväntade oss har slagit in. Vi 
har genomfört huvuddelen av vår generations-
växling och rekryterat ny personal efter pens- 
ionsavgångar och några som slutat av andra 
orsaker.

Uthyrningen av lägenheter har under vintern 
2014/2015 varit rekordartad. Troligen kommer 
det ekonomiska bortfallet för outhyrda bostäd- 
er att bli lägre under 2015.

RISKER 

Ränterisk

Ränterisken bedöms inte vara hög även om 
räntorna höjs något i framtiden, då belånings-
graden är relativt låg med 69% beräknat på 
bokfört värde. 

Refinansieringsrisk

Risken att kreditinstituten inte vill låna ut till bolag- 
et bedöms som mycket liten. Inte ens under 
finanskrisen förvägrades bolaget refinansiering 
av befintliga lån.

Vakansrisk

Risken för vakanser får anses som ganska hög. 
Bolaget har redan idag en relativt hög vakans-
grad och då befolkningsutvecklingen varit 
negativ de senaste åren så finns en risk att den 
ökar. Under 2014 ökade dock inflyttningarna till 
kommunen och bolaget har i början av januari 
2015 ca 30 färre tomma lägenheter än i januari 
2014.

Politiska risker

Hyresmarknaden påverkas stort av olika pol-
itiska beslut. Det har genom året bland annat 
gäller bostadssubventioner vid nybyggnation, 
räntebidrag, beskattning av bostäder, regler för 
hyressättning. Taxor för värme, vatten och sop-
hantering varierar mellan olika kommuner.

Internationella risker

Den 1 januari 2011 infördes en ny lag som har 
sitt ursprung i EU-lagstiftningen om konkurrens-
neutralitet och affärsmässighet. Detta visar att 
kommunala bostadsbolag måste hålla en hög 
beredskap för politiska beslut.
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 2014
Underhåll 35 986 
Drift 84 255 
Kapitalkostn. Inkl. avskrivn. 27 316 

Summa 147 557

 2013
Underhåll 35 528 
Drift 89 367 
Kapitalkostn. Inkl. avskrivn. 29 512 

Summa 154 407

 2012
Underhåll 33 417 
Drift 88 470 
Kapitalkostn. Inkl. avskrivn. 38 222 

Summa 160 109

24%19%

57%

23%19%

58%

21%24%

55%
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åRETS RESULTAT
Verksamheten redovisar en vinst på 24 108 525 SEK efter skatt och dispositioner. I övrigt hänvisas till 
resultat- och balansräkningen med noter och kassaflödesanalys.

Styrelsen och VD anser att bolagets verksamhet bedrivits och utvecklats enligt bolagsordningens § 4.

STRYELSENS FÖRSLAG TILL VINSTDISPOSITION
Till årsstämmans förfogande står följande vinstmedel
 
Balanserat resultat 28 200 772 SEK 
Årets resultat 24 108 525 SEK 
 52 309 297 SEK
 
Styrelsen föreslår att vinstmedel disponeras så att till ägaren
 
utdelas 2,62 kr per aktie, totalt 216 150 SEK 
I ny räkning överförs 52 093 147 SEK 
 52 309 297 SEK
 

STYRELSENS YTTRANDE ÖVER DEN FÖRESLAGNA UTDELNINGEN

Styrelsens uppfattning är att den föreslagna utdelningen ej hindrar bolaget från att fullgöra sina 
förpliktelser på kort och lång sikt ej heller att fullgöra erforderliga investeringar. Den föreslagna ut-
delningen kan därmed försvaras med hänsyn tagen till vad som anförs i ABL 17 kap 3 § 2-3 st 
(försiktighetsregeln).

 
Gislaved den 23 februari 2015.

Ingrid Josefsson     Inga-Lill Svanberg 
ordförande      v ordförande

Ulf Jiretorn      Jan-Olof Johansson

Björn Martinsson     Stanley Guldmyr 
       VD

REVISIONSPåTECKNING
Min revisionsberättelse avseende denna årsredovisning har avgivits den
23 februari 2015.

Mats Nilsson
Auktoriserad revisor
Utsedd av bolagsstämman
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FemÅrsöversikt
I tkr

RESULTATRÄKNING 2014 2013 2012  2011 2010
     
Intäkter 162 824 167 651 160 261 162 575 153 201 
Driftskostnader -81 437 -86 536 -85 174 -83 108 -87 693 
Underhåll -35 986 -35 528 -33 417 -28 031 -31 897 
Fastighetsskatt -2 819 -2 831 -3 296 -3 221 -3 202 
Av-/nedskrivningar -1 677 -18 626 -17 055 -17 703 -16 494 
Finansnetto -8 952 -10 886 -20 192 -21 109 -13 372 
Resultat före      
bokslutsdisp. o skatt 31 953 13 244 1 127 9 403 543 
Bokslutsdip. o skatt -7 845 -3 712 364 -6 378 722 
Resultat efter      
bokslutsdisp. o skatt 24 108 9 532 1 491 3 025 1 265 
      
      
BALANSRÄKNING      
Anläggningstillgångar 482 664 473 589 488 233 498 431 500 391 
Omsättningstillgångar 38 599 34 579 13 029 23 133 11 257 
Summa tillgångar 521 263 508 168 501 262 521 564 511 648 
      
Eget kapital 144 870 121 010 111 685 110 489 107 774 
Obeskattade reserver 12 155 11 155 10 155 15 355 10 050 
Långfristiga skulder 327 012 329 919 342 550 350 038 358 284 
Kortfristiga skulder 37 226 46 084 36 872 45 682 35 540 
Summa eget kapital      
och skulder 521 263 508 168 501 262 521 564 511 648 
      
      
NYCKELTAL      
Likviditet 102% 69% 32% 48% 29% 
Soliditet 29,60% 25,40% 23,90% 23,30% 22,50% 
Räntetäckningsgrad 251% 211% 105% 143% 219% 
Belåningsgrad/bokf värde 69% 71% 72% 73% 73% 
Hyresbortfall i tkr 11 909 10 909 10 542 8 371 9 220 
Bokfört värde kr/kvm 2 568 2 526 2 586 2 654 2 704 
Direktavkastning 4,26% 4,28% 3,89% 4,35% 3,14% 

Ägarens krav på direktavkastning är satt till 3,7 procent som ett genomsnitt   
per år för perioden 2012 - 2016.      

I 2014-års räntetäckningsgrad och direktavkastning har återföringen av nedskrivningar exkluderats. 
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Belopp i tkr Not 2014 2013
  
 1,5-7   
Nettoomsättning:     
Hyresintäkter 2 160 977 159 141 
Övriga intäkter 3 1 847 8 510 
 
Summa nettoomsättning  162 824 167 651
    
Fastighetskostnader:     
Underhållskostnader  -35 986 -35 528
Driftskostnader 4 -66 428 -71 356
Fastighetsskatt  -2 819 -2 831
Avskrivningar 9 -1 588 -18 485

Summa fastighetskostnader  -106 821 -128 200

Bruttoresultat  56 003 39 451

Centrala administrationskostnader:     
Avskrivningar 9 -89 -141 
Övriga kostnader 8,10 -15 009 -15 180 

Summa centrala administrationskostnader  -15 098 -15 321

    

Rörelseresultat  40 905 24 130

Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter  1 300 951
Räntekostnader  -10 252 -11 837
  
Resultat efter finansiella poster  31 953 13 244
    
Bokslutsdispositioner 11 -1 000 -1 000
Skatt på årets resultat 12 -6 845  -2 712
  
åRETS RESULTAT  24 108 9 532
 

resultaträkning
1 januari 2014 - 31 december 2014
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Belopp i tkr Not    31/12 2014 31/12 2013  
    
TILLGåNGAR    

Anläggningstillgångar 
    
Materiella anläggningstillgångar
Förvaltningsfastigheter 13 475 179 467 875
Maskiner och inventarier 14 4 529 5 111
Pågående nyanläggning och förskott   
avseende materiella anläggningstillgångar 15 2 391 34 

Finansiella anläggningstillgångar    
Andra långfristiga värdepappersinnehav 16 565 569
    
Summa anläggningstillgångar  482 664 473 589
  

Omsättningstillgångar    
    
Varulager m m     
Råvaror och förnödenheter  941 2 955
    
Kortfristiga fordringar    
Hyres- och kundfordringar  1 204 2 149
Förutbetalda kostnader 
och upplupna intäkter  1 891 1 678 
   
  
Kassa och bank 18 34 563 27 797

Summa omsättningstillgångar  38 599 34 579

     
SUMMA TILLGåNGAR  521 263 508 168

balansräkning
För verksamhetsåret per 31 december 2014
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Belopp i tkr Not    31/12 2014 31/12 2013 
 
EGET KAPITAL OCH SKULDER

Eget kapital 19

Bundet eget kapital
    
Aktiekapital (82 500 aktier med kvotvärde 100:-)  8 250 8 250
Uppskrivningsfond  15 718 16 264
Reservfond  68 593 68 593

Summa bundet eget kapital  92 561 93 107

Fritt eget kapital
Balanserad vinst/förlust  28 201 18 371
Årets resultat  24 108 9 532
  
Summa fritt eget kapital  52 309 27 903

Obeskattade reserver 20 12 155 11 155
  
Avsättningar

Uppskjuten skatt 17 6 842 3 059

Långfristiga skulder
    
Skulder till kreditinstitut 21 320 169 326 860

Kortfristiga skulder

Leverantörsskulder  12 665 21 646
Skulder till kreditinstitut 21 6 656 6 510
Aktuella skatteskulder  727 16
Övriga skulder  1 132 1 133
Upplupna kostnader och   
förutbetalda intäkter 22 16 047 16 779
Summa kortfristiga skulder  37 227 46 084

SUMMA EGET KAPITAL    
OCH SKULDER  521 263 508 168

Ställda säkerheter  Inga Inga

ANSVARSFÖRBINDELSE    
Arbetsgivarorganisationen FASTIGO  286 285
 

Forts. balansräkning
För verksamhetsåret per 31 december 2014
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Belopp i tkr 2014 2013

Den löpande verksamheten  
Rörelseresultat innan finansiella poster 40 905 24 130 
Justering av poster som inte ingår i kassaflödet 1 677 13 620 
Summa 42 582 37 750 
    
Erhållen ränta 1 300 951
Erlagd ränta -10 252 -11 837
Betaltd inkomstskatt -3 061 -2 288 
Kassaflöde från den löpande verksamheten   
före förändring av rörelsekapital 30 569 24 576  
  
Rörelsefordringar ökning (-) minskning (+) 732 844 
Rörelseskulder ökning (+) minskning (-) -8 858 9 212 
Varulager ökning (-) minskning (+) 2 013 -1 718 

Kassaflöde från den löpande verksamheten 24 456 32 914

Investeringsverksamhet    
Förvärvade materiella anläggningstillgångar -10 755 -12 253
Försäljning av materiella anläggningstillgångar 0 13 329
Förändringar av långfristiga placeringar/skulder 4 -51

Kassaflöde från investeringsverksamhet -10 751 1 025

Finansieringsverksamhet    
Amortering av skuld -6 691 -13 055 
Utbetald utdelning -248 -208 
   
 
Kassaflöde från finansieringsverksamheten -6 939 -13 263
   
 
Ökning/minskning av likvida medel 6 766 20 676
   
 
Likvida medel vid årets början 27 797 7 121
Likvida medel vid årets slut 34 563 27 797

kassaFlödesanalys 
till bokslut 2014
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noter till resultaträkning per 31 december 2014
Belopp i tkr

Not 1 Redovisningsprinciper

Från och med räkenskapsåret 2014 upprättas årsredovis- 
ningen med tillämning av årsredovisningslagen och Bok-
föringsnämndens allmänna råd BFNAR 2012:1årsredovis-
ning (K3). Tidigare tillämpades årsredovisningslagen och 
Bokföringsnämndens allmänna råd, förutom BFNAR 2008:1 
(K2) och BFNAR 2012:1 (K3). Övergången har gjorts i enlig-
het med föreskrifterna i K3s kapitel 35, vilket bland annat 
innebär att jämförelsetalen för 2013 har räknats om och 
att  omräknade jämförelsetal presenteras i samtliga räk-
ningar och noter. Effekterna av övergången visas nedan. 

Effekter av förändrade redovisningsprinciper
Företagets underhållskostnader, där utbyte av väsentliga och 
betydande komponenter skett, redovisas som aktiverade 
förbättringsarbeten på företagets byggnader. 2013 års kost- 
nader för underhåll har därför minskat med 2 430 tkr.

Planenliga avskrivningar på byggnader har efter övergång 
till komponentavskrivning ändrats från 2% per år till ca 2,15% 
vilket medfört en ökning 2013 med 959 tkr.

Aktivering av underhållskostnader vid komponentbyten med- 
för en utökad skillnad mellan en tillgångs bokförda respektive 
skattemässiga värde, vilket påverkat 2013 års beräknade 
skatt med 324 tkr.     

Effekten av förändrade redovisningsprinciper på jämförelse-
årets siffror i resultat- och balansräkningen redovisas i efter-
följande tabeller.

För poster som redovisas i resultaträkningen, redovisas även-
därmed sammanhängande skatteeffekter i resultaträkning-
en. Skatteeffekter av poster som redovisas direkt mot eget 
kapital, redovisas mot eget kapital.

Ersättning till anställda
Kortfristiga ersättningar: Kortfristiga ersättningar utgörs av lön, 
sociala avgifter, betald semester, betald sjukfrånvaro, sjuk- 
vård och bonus. Kortfristiga ersättningar redovisas som en 
kostnad och en skuld då det finns en legal eller informell 
förpliktelse att betala ut en ersättning.

Ersättningar efter avslutad anställning: I bolaget förekom-
mer uteslutande pensionsplaner som hanteras som avgifts 
bestämda planer. Det finns inga övriga väsentliga avtal som 
innebär ersättningar efter avslutad anställning än vad som 
faller inom ramen för kollektivavtal eller gängse praxis för 
ledande befattningshavare. 

Inkomstskatter
Aktuella skatter värderas utifrån de skattesatser och skatte-
regler som gäller på balansdagen. Uppskjutna skatter värd-
eras utifrån de skattesatser och skatteregler som är beslutade 
före balansdagen.

Uppskjuten skatt beräknas enligt balansräkningsmetoden 
på alla temporära skillnader som uppkommer mellan redo-
visade och skattemässiga värden på tillgångar och skulder.

Uppskjuten skattefordran avseende underskottsavdrag eller 
andra framtida skattemässiga avdrag redovisas i den ut-
sträckning det är sannolikt att avdraget kan avräknas mot 
överskott vid framtida beskattning.

Aktuell skatt, liksom förändring i uppskjuten skatt, redovisas i 
resultaträkningen om inte skatten är hänförlig till en händelse 
eller transaktion som redovisas direkt i eget kapital. I sådana 
fall redovisas även skatteeffekten i eget kapital.

Materiella anläggningstillgångar 
Materiella anläggningstillgångar redovisas till anskaffnings-
värde minskat med avskrivningar. I anskaffningsvärdet ingår 
utgifter som direkt kan hänföras till förvärvet av tillgången. 

När en komponent i en anläggningstillgång byts ut, utrang-
eras eventuell kvarvarande del av den gamla komponenten 
och den nya komponentens anskaffningsvärde aktiveras.

Tillkommande utgifter som avser tillgångar som inte delas upp 
i komponenterläggs till anskaffningsvärdet till den del till- 
gångens prestanda ökar i förhållande till tillgångens värde 
vid anskaffningstidpunkten.

Utgifter för löpande reparation och underhåll redovisas som 
kostnader.

Realisationsvinst respektive realisationsförlust vid avyttring 
av en anläggningstillgång redovisas som Övrig rörelseintäkt 
respektive Övrig rörelsekostnad.

Materiella anläggningstillgångar skrivs av systematiskt över 
tillgångens bedömda nyttjandeperiod. När tillgångarnas 
avskrivningsbara belopp fastställs, beaktas i förekommande 
fall tillgångens restvärde. Bolagets mark har obegränsad 
nyttjandeperiod och skrivs inte av. Linjär avskrivningsmetod 
används för övriga typer av materiella tillgångar.

Följande avskrivngstider tillämapas

Avskrivningstider 
Fordon, maskiner och inventarier   3-5 år 
Byggnadskomponenter:   
Stomme 80 år
Tak 25-40 år
Fönster 40 år
Fasad 30-50 år
Stammar 40 år 
Hissar 40 år
Övrigt 25-50 år 
Markanläggningar 20 år 

Nedskrivningar av icke finansiella tillgångar
När det finns en indikation på att en tillgång minskat i värde 
görs en prövningav nedskrivningsbehov. Har tillgången ett 
återvinningsvärde som är lägre ändet redovisade värdet, 
skrivs den ner till återvinningsvärdet. Vi bedömning avned-
skrivningsbehov grupperas tillgångarna på de lägsta nivåer 
där det finnsseparata identifierbara kassaflöden (kassa-
genererande enheter). För tillgångar, andra än goodwill, 
som tidigare skrivits ner görs per varje balansdag en pröv-
ning av om återföring bör göras.

Kassaflödesanalys
Kassaflödesanalysen upprättas enligt indirekt metod. Det 
redovisade kassaflödetomfattar endast transaktioner som 
medför in- eller utbetalningar.

Statliga stöd
Statliga stöd för anskaffning av materiella anläggnings- 
tillgångar reducerar tillgångens redovisade värde. 

Balansräkning

Tillgångar
Förvaltnings- 
fastigheter
Övriga tillgångar
Summa tillgångar 

Eget kapital 
Bundet eget kapital
Balanserade vinstmedel

Skulder 

Övriga skulder 
Summa eget kapital
och skulder

Resultaträkning 

Underhållskostnader
Avskrivningar byggnader 
Uppskjuten skatt
Årets resultat

466 404
40 293

506 697

93 107
26 756

386 834

506 697

-37 958
-17 526

-100
8 385

1 471

1 471

1 147

324

1 471

2 430
-959
-324

1 147

467 875
40 293

508 168

93 107
27 903

387 158

508 168

-35 528
-18 485

-424
9 532

UB 2013 enligt
fastställd

balansräkning

Effekt av
ändrad
princip

UB 2013
Enligt K3

Belopp i tkr
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Finansiella instrument
Finansiella instrument som redovisas i balansräkningen 
inkluderar värdepapper, kundfordringar och övriga ford-
ringar, kortfristiga placeringar, leverantörsskulder, och låne-
skulder. Dessa redovisas i balansräkningen när bolaget blir 
part genom avtalsmässiga villkor och tas bort när rätten att 
erhålla kassaflöden från instrumentet har löpt ut eller har 
överförts eller när förpliktelser har reglerats eller på annat 
sätt upphört.

Kundfordringar och övriga fordringar
Fordringar redovisas som omsättningstillgångar med undan-
tag för poster med förfallodag mer än 12 månader efter 
balansdagen, vilka klassificeras som anläggningstillgångar. 
Fordringar tas upp till det belopp som förväntas bli inbetalt 
efter avdrag för individuellt bedömda osäkra fordringar.

Andra långfristiga värdepappersinnehav
Posten består huvudsakligen av aktier samt ett mindre 
innehav av räntebärande tillgångar. Innehaven innehas 
på lång sikt. Tillgångar ingående i posten redovisas inled-
ningsvis till anskaffningsvärde. I efterföljande redovisning 
värderas aktierna tillanskaffningsvärde med bedömning 
av om nedskrivningsbehov föreligger. De räntebärande till-
gångarna redovisas i efterföljande redovisning till upplupet 
anskaffningsvärde med tillämpning av effektivräntemet-
oden minskat med eventuell reservering för värdeminskning. 

Låneskulder och leverantörsskulder
Låneskulder och leverantörsskulder redovisas initialt till 
anskaffningsvärde efteravdrag för transaktionskostnader. 
Skiljer sig det redovisade beloppet från det belopp som ska 
återbetalas vid förfallotidpunkten periodiseras mellanskill-
naden som räntekostnad över lånets löptid med hjälp av 
instrumentets effektivränta. Härigenom överensstämmer vid 
förfallotidpunkten det redovisade beloppet och det belopp 
som ska återbetalas.

Dokumenterade säkringar av bolagets räntebind-
ning (säkringsredovisning)
Säkringsredovisningen avbryts om  
• säkringsinstrumentet förfaller, säljs, avvecklas eller löses  in. 
• säkringsrelationen inte längre uppfyller villkoren för säkr- 
 ingsredovisning.
• Eventuellt resultat från en säkringstransaktion som avbryts  
 i  förtid redovisas omedelbart i resultaträkningen.

Leasing
Samtliga leasingavtal där företaget är leasetagare redo-
visas som operationel leasing (hyresavtal), oavsett om 
avtalen är finansiella eller operationella. Leasingavgiften 
redovisas som en kostnad linjärt över leasingperioden.

Företagets uthyrning av bostäder och lokaler klassificeras 
som operationell leasing. Leasingintäkterna redovisas linjärt 
under leasingperioden. Se not 2 Hyresintäkter.

Bokslutsdispositioner
Förändringar av obeskattade reserver redovisas som bok-
slutsdispositioner i resultaträkningen.

Eget kapital
Eget kapital delas in i bundet och fritt kapital, i enlighet med 
årsredovisningslagens indelning.

Obeskattade reserver
Obeskattade reserver redovisas med bruttobelopp i balans-
räkningen, inklusive den uppskjutna skatteskuld som är hän- 
förlig till reserverna.

Avsättningar
Företaget gör en avsättning när det finns en legal eller in-
formell förpliktelse ochen tillförlitlig uppskattning av beloppet 
kan göras.

Varulager
Varulagret värderas med tillämpning av först-in först-ut prin-
cipen till det lägsta av anskaffningsvärdet och nettoförsälj- 
ningsvärdet på balansdagen. Erfordeligt avdragför inkurans 
har gjorts.

Uppskattningar och bedömningar
AB Gislavedshus har genomfört en intern marknadsvärde-
ring av företagets fastigheter. Värderingen bygger på en 
ettårig av kastningskalkyl och är baserad på faktiska hyres-
intäkter, marknadsanpassade schabloner avseende kost-
nader för drift- och underhållskostnader. Varje fastighet har 
därefter värderats individuellt efter ett bedömt marknads- 
mässigt avkastningskrav som varierar mellan 6,5% och 9,0%.

Not 2 Hyresintäkter   
 2014 2013
Bostäder, grundhyror 132 634 130 152
Lokaler, grundhyror 16 999 16 970
Övriga objekt 2 823 2 826

Summa 152 456 149 948

Hyresbortfall bostäder -10 827 -9 885
Hyresbortfall lokaler -609 -589
Hyresbortfall övriga objekt -473 -435

Summa -11 909 -10 909

Bränsleavgifter 20 430 20 102

Summa hyresintäkter 160 977 159 141 

Hyresavtal bostäder löper med tillsvidarekontrakt med 3 månaders upp-
sägning. Hyresavtal lokaler löper med kontrakt med indexreglering upp 
till 5 år. 

 Not 3 Övriga intäkter

Inkassoavgifter 200 193
Återvunna kundförluster 198 196
Försäkringsersättningar 36 77
Ersättning från hyresgäster för rep. 784 3 029
Vinst vid försäljning av fastighet och invent.  207 5 007
Övriga intäkter 422 8

Summa övriga intäkter 1 847 8 510

 Not 4 Driftskostnader

Reparationer -10 772 -10 923
Skötselkostnader -16 650 -16 468
Bränslekostnader -17 808 -23 127
Vatten -6 132 -6 047
Sophantering -2 738 -2 422
Fastighetsel -5 701 -5 564
Övriga taxebundna kostnader -3 475 -3 578
Markavgifter -4 -4
Försäkringar -700 -676
Riskkostnader -771 -723
Kundförluster -920 -1 066
Avgifter till Hyresgästföreningen -757 -758

Summa driftskostnader -66 428 -71 356
 
Not 5 Medeltalet anställda, fördelning på män och kvinnor
 
 2014  2013 
 Antal Varav Antal Varav 
 anställda män anställda män 
 36,25 84% 37,5 87%

 Säsongsanställda ingår inte i medeltalet anställda, totalt uppgår detta till 
3,9 årsanställda.

 

Forts. noter till resultat- och balansräkning per 31 december 2014
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Not 6  Löner, andra ersättningar och sociala kostnader  
 2014  2013 
 Löner  Löner
 och andra Sociala och andra Sociala
 ersättningar kostnader ersättningar kostnader
 15 043 5 655 14 393 5 381
 (Varav pensionskostn.)    (677)                                        (589)

Pensionskostnader för styrelse och VD uppgår till 210 tkr.

Not 7  Löner fördelat mellan ledning och övriga anställda

 2014  2013 
 Styrelse Övriga Styrelse Övriga
 och VD anställda och VD anställda
 803 14 240 801 13 592

VD:s anställningsavtal följer bolagets arbetsgivarorganisations Fastigos 
rekommendationer, vilket innebär att VD erhåller  18 månadslöner vid upp-
sägning från bolagets sida.
   
Styrelse och Verkställande direktör
  2014   2013 
   Varav   Varav
  Antal  män  Antal män
Styrelseledamöter 5 60%  5 80%
Verkställande direktör 1 100%  1 100%

Not 8 Kostnad för externa revisorer   
                   2014             2013
PWC  
Revisionsuppdraget 119 104
Skatterådgivning 32 14 
 
Summa     151 118 
 
Not 9 Planenliga avskrivningar 
Materiella anläggningstillgångar   
   Förvaltningsfastigheter -16 546 -16 643 
   Återfört nedskrivningar 16 687 0
Inventarier   
   Inventarier -1 729 -1 842
Summa avskrivn. fastighetskostnader -1 588 -18 485
   Inventarier administration -89 -141

Summa avskrivningar -1 677 -18 626

Not 10 Övriga kostnader    
Löner inkl soc kostnader -9 885 -9 399
Övriga adm kostnader -5 124 -5 781

Summa övriga kostnader -15 009 -15 180

Not 11 Bokslutsdispositioner
  
Avsatt till periodiseringsfond -4 000 -3 200
Återfört periodiseringsfond 3 000 2 200 

Summa bokslutsdispositioner -1 000 -1 000 
 
Not 12 Skatt på årets resultat  
 
Redovisat resultat före skatt 31 953 13 244

Aktuell skatt för året (22 %) -7 030 -2 914
Skatteeffekt av avdragsgilla
ej bokförda kostnader 320 625
Skatteeffekt av avdragsgilla bokförda
återförda nedskrivningar 3 671 0
Skatteeffekt av schablonränta
på periodiseringsfond -37 -24
Skatt från tidigare år 14 25 
Uppskjuten skatt -3 783 -424 
   
Summa årets skatt -6 845 -2 712

Not 13 Förvaltningsfastigheter  

          31/12 2014    31/12 2013
Ingående ack. anskaffningsvärden 782 563 778 905
Nyanskaffningar under året 7 165 7 364
Försäljning utrangering under året 0 -3 706
Utgående ack anskaffningsvärden 789 728 782 563

Ingående ack avskrivningar -332 542 -317 611
Försäljning utrangering under året 0 1 186
Årets avskrivningar enl plan -15 081 -16 116
Utgående ack avskrivningar -347 623 -332 541

Ingående ack uppskrivningar 73 290 73 290
Ingående ack avskriv. av uppskr. belopp -27 410 -25 944
Årets avskrivningar på uppskr. belopp -1 466 -1 466
Utgående ack uppskrivningar netto 44 414 45 880

Ingående ack nedskrivningar -28 027 -29 027
Återföring/Försäljning 16 687 1 000
Utgående ack nedskrivningar -11 340 -28 027

Utgående bokfört värde 475 179 467 875
Marknadsvärde
Beräknat marknadsvärde 1 397 349 1 377 445 
 
Bolaget har genomfört en intern marknadsvärdering av företagets fastig-
heter. Varje fastighet har värderats individuellt efter ett bedömt marknads-
mässigt avkastningskrav. Se uppskattningar och bedömningar i not 1.

Not 15 Pågående nyanläggningar och förskott avseende 
          materiella anlägförgningstillgån  

Ingående anskaffningsvärde 34 0
Under året nedlagda kostnader 2 357 4 968
Omklassificering 0 -4 934

Utgående redovisat värde 2 391 34

Not 16 Andra långfristiga värdepappersinnehav  
 
Ingående anskaffningsvärde 569 518
Förändring under året -4 51

Utgående redovisat värde 565 569

Not 17 Uppskjutna skatter  

Uppskjutna skattefordringar
balanslåneposter  911 990
Uppskjutna skatteskulder
Förvaltningsfastigheter -7 753 -4 049

Uppskjutna skatteskulder som
redovisas i balansräkningen -6 842 -3 059

Avdragsgilla skillnader för vilka uppskjuten skattefordran ej redovisas föreligger
i fastigheter med 76,2 Mkr (76,2).

Forts. noter till resultat- och balansräkning per 31 december 2014

 Not  18 Kassa och bank 

Kassa 65 2
Postgiro 0 0
Koncernkonto (Limit 7 Mkr (7 Mkr)) 33 852 27 795
Bank övrigt 646 0

Summa likvida medel 34 563 27 797

Koncernkonto utgör i juridisk mening en fordran på Gislaveds Kommun. 
De regelverk som styr koncernkontot är av sådan karäktär att fordran i 
redovisningssammanhang ses som ett ordinärt bankkonto.  
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noter till balansräkning per 31 december 2014
 Not 19 Eget kapital
   
Förändring av eget kapital Aktiekapital Reservfond Uppskrivningsfond Fritt eget kapital Summa

 Eget kapital 2012-12-31 8 250 68 593 16 791 18 052 111 686
 Vinstdisp. enl. beslut av föreg     
 års bolagsstämma:     
    Utdelning    -208 -208
Föreg års resultat    9 532 9 532
Förändring av uppskrivningsfond   -527 527 
Eget kapital 2013-12-31 8 250 68 593 16 264 27 903 121 010
Vinstdisp. enl.beslut av årets     
bolagsstämma:     
   Utdelning    -248 -248
Årets resultat    24 108 24 108
Förändring av uppskrivningsfond   -546 546 
 
Eget kapital 2014-12-31 8 250 68 593 15 718 52 309 144 870

 Not 20 Obeskattade reserver

   31/12 2014     31/12 2013

Periodiseringsfond 12 155 11 155
  
Summa obeskattade reserver 12 155 11 155

 Not 21 Långfristiga skulder till kreditinstitut  

Skulder som förfaller mellan >1 - 5 år 326 825 333 370

Kortfristig del  -6 656 -6 510

Summa långfristiga skulder   
till kreditinstitut 320 169 326 860

 För att uppnå en väl avvägd ränterisk i skuldportföljen används ränteswapar.
Vid bokslutstillfället fanns ränteswapsavtal på 195 Mkr (195 Mkr) med förfall 
2015 - 2022. (2015 - 2022). Vid årsskiftet fanns ett undervärde på 22,1
Mkr (13,8).   

Not 22 Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter

 31/12 2014     31/12 2013

Upplupen fastighetsskatt  235 196
Upplupen avkastnings- och löneskatt 683 207 
Upplupna semesterersättningar 1 427 1 524 
Upplupna arbetsgivaravgifter 881 849 
Upplupna räntor 2 232 2 359 
Förskottsbetalda hyror 10 291 9 691 
Övriga 298 1 953 

Summa upplupna kostnader   
och förutbetalda intäkter 16 047 16 779

Illustration av nybyggnationen på Köpmangatan i Gislaved
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Till årsstämman i AB Gislavedshus, org.nr 556053-5204

Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för AB Gislavedshus för år 2014. Bolagets årsredovisning ingår i den 
tryckta versionen av detta dokument på sidorna 3-16. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen  
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en rätt-
visande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig 
dessa beror på oegentligheter eller på fel.

Revisorns ansvar  
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkes-
etiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen inte innehåller 
väsentliga felaktigheter. En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och 
annan information i årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att 
bedöma riskerna för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på 
fel. Vid denna riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som är relevanta för hur bolaget 
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är ända-
målsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i bolagets 
interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper 
som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i årsredovisningen. Jag anser att de revisionsbevis jag 
har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden  
Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av AB Gislavedshuss finansiella ställning per den 31 december 2014 och 
av dess finansiella resultat och kassaflöden för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är för-
enlig med årsredovisningens övriga delar. Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resultaträkningen och 
balansräkningen.

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för AB Gislavedshus för år 2014.

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar
Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och det är 
styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar
Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller för-
lust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust har 
jag granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av underlagen för detta för att kunna bedöma om 
förslaget är förenligt med aktiebolagslagen. Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag utöver 
min revision av årsredovisningen granskat väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styrelseledamot eller verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har 
även granskat om någon styrelseledamot eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisningslagen eller bolagsordningen. Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat 
är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina uttalanden.

Uttalanden
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.
Jönköping den 23 februari 2015

Mats Nilsson 
Auktoriserad revisor

revisionsberättelse
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Kommundel-Adress Byggår Fastighetsbeteckning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheter  Lokaler   Varm-  Kallgarage   Carportar  Fastighets-
Fastighetsområde   samt     Totalt Yta Totalt Yta Total garage Med motor-  Utan motor- Med motor-  Utan motor- område nr
   mindre     antal kvm antal kvm yta  värmaruttag  värmaruttag värmaruttag  värmaruttag

ANDERSTORP                  
101 Torggatan 6-12 1957 Anderstorp 9:322 22 22 12 4  60 3075 1 15 3090 11       101
102 Brogatan 1 1959 Anderstorp 9:50 3 3 3   9 512   512 2       102
103 Allégatan 39-45 1960-62 Anderstorp 9:122 13 33 7 5  58 3261 3 144 3405    15    103
104 Storgatan 51 A-C 1962-63 Anderstorp 9:565,9:567 6  6 6  18 1375 2 118 1493 7       104
105 Torsplan 2-8 A-B 1963-64 Anderstorp 9:38, 9:192 12 24 36   72 4612 3 61 4673 26      17 105
106 Ågatan 54 A-D 1967 Anderstorp 11:141-11:142 3 1 12 4  20 1594 2 32 1626        106
107 Ågatan 56 A-I, 58 A-D 1969 Anderstorp 11:124-11:126 12 16 34 10  72 5097   5097    22    107
108 Månsgatan 1-142 K 1970-73 Anderstorp-Törås 2:136 32 61 49   142 8670 1 73 8743  40      108
109 Krokusvägen 3 A-9 J 1986 Anderstorp-Törås 2:245 1 20 7 3  31 2104   2104  6     9 109
110 Krokusvägen 11 A-17 J 1987 Anderstorp-Törås 2:245 1 15 6 2  24 1615 1 15 1630  6     5 110
111 Torggatan 4 A 1989 Anderstorp 9:330        1 954 954        111
112 Torggatan 2 B, 4 B 1990 Anderstorp 9:330  18 6   24 1779   1779        112
113 Torggatan 2 A, Nyg 5 A-C 1990 Anderstorp 9:330  22 5 1 2 30 2367   2367  25  1    113
114 Nygatan 3 1989-90 Anderstorp 9:330        1 535 535        114
115 Brogatan 1959 Anderstorp 9:55        1 414 414         115
116 Solrosvägen 17-19 A-B 1989 Anderstorp-Törås 2:250 1 2 2   5 321   321        116
117 Storgatan 3 1966 Anderstorp 9:290 1 3 2 1  7 497 3 491 988    7    117
118 Torggatan 4 C 1997 Anderstorp 9:330 24     24 744 1 716 1460        118
119 Brogatan 11 1998 Anderstorp 9:330 2 8 4 2  16 978   978        119
120 Nygatan 1 2001 Anderstorp 9:330 2 8 4 2  16 978   978    8    120
121 Ågatan 52 1900 Anderstorp 11:140        1 163 163        121
SUMMA   135 256 195 40 2 628 39579 21 3731 43310 46 77  53    31 
BURSERYD  
205 Kyrkvägen 5 A-G 1975 Burseryd 1:28   7   7 586   586        205
211 Ekgatan 4 A-H 1988 Burseryd Stora 1:28   2   2 169 1 434 603     4   211
214 Buregatan 9 A-C, 11 A-D, 13 A-H 1988 Stubbakull 2:19 1 7 8   16 1219   1219     8   214
SUMMA   1 7 17 0  25 1974 1 434 2408 0 0   12
BROARYD                    
206 Bergåsa 1A-C 1961 Broaryd 4:4 4  8   12 628 3 73 701 4       206
207 Björkvägen 14 A-F 1964 Broaryd 5:2 2 2 2   6 340   340        207
208 Björkvägen 9 A-C 1970 Broaryd 2:42 2 1    3 128   128        208
208 Bergåsa 2 A-C 1970 Broaryd 2:42  1 2   3 216   216  3      208
210 Dalavägen 1 A-F 1979 Hestra 1:17 2 2 2   6 370   370        210
212 Björkvägen 1-3 1982 Broaryd 2:4  3 3   6 411   411        212
213 Björkvägen 5 1985 Broaryd 2:4  2 2   4 274   274        213

SUMMA   10 11 19   40 2367 3 73 2440 4 3                        
GISLAVED                    
301 Stationsallén 7-9 1947 Gripen 9  2 7  3 12 993 2 150 1143    13    301
302 S Långgatan 26 A-B 1949 Musslan 1 3  6 2  11 733 1 97 830        302
303 Torggatan 3 A-B 1958 Musslan 1 3 1 4   8 416 1 347 763        303
303 S Långgatan 26 C 1958 Musslan 1 1 2 1 1 1 6 434 2 329 763        303
304 S Långgatan 13 A-B 1953 Maneten 7 4 6 2   12 654 7 638 1292        304
305 Torggatan 5 A-C 1962 Maneten 6 3 4 10 1  18 1158 5 260 1418        305
306 Södergatan 34 A-D 1965 Snickaren 1 2 2 12 2  18 1301   1301        306
306 Nils-Gustavsgatan 37 A-I 1965 Snickaren 1    4 5 9 928   928        306
306 Hallarydsvägen 42 A-G 1965 Snickaren 1    6 1 7 714   714 10       306
308 Traststigen 1-11, 2 A-H, 4 A-B 1965-66 Trasten 2 12 76 54 18  160 10852 22 795 11647        308
309 Västergatan 12-16 A-B 1968-69 Trasten 3 28 23 37 6   94 5994 4 406 6400        309
310 Västergatan 15-17 A-D, 19-21 A-C 1969-70 Trasten 4 3 36 48 8 3 98 6761 5 188 6949  79  16    310
311 Traststigen 6 A-C, 8 A-D 1970-71 Trasten 2 9 32 9 2  52 2959 4 813 3772        311
312 Anderstorpsvägen 4-6 A-B 1973-74 Dalen 10,11 47 35 33 2  117 6771 6 241 7012    49    312
313 Danska vägen 9 A-B 1978 Dalen 7 31 20 10   61 3299   3299  12      313
314 Anderstorpsvägen 2 1978 Dalen 8        1 178 178        314
315 Henjavägen 44-46 A-E 1980 Katedern 1  12 4 2  18 1241   1241        315
315 Marielundsgatan 41-47 A-E 1980 Katedern 1  28 8 4  40 2700   2700    30    315
316 Henjavägen 48-58, A-F 1981 Katedern 1  44 12 6  62 4158   4158    30    316
318 Lomells väg 1-7 1987 Gislow 6  21 11   32 2297   2297       6 318
319 Bygatan 4 A-F, 6-8, A-D 1986-87 Byalaget 1 6 4 4   14 836   836  17      319
319 Rotegatan 1 A-D, 3 A-B, 5 A-D 1986-87 Byalaget 1 4 3 3   10 603   603        319
320 Bygatan 15 A-D, 17 A-B 1987 Radbyn 1, Utmarken 1 2 2 2   6 370   370  6      320
320 Rotegatan 14-24 1987 Radbyn 1, Utmarken 1 6 6 6   18 1110   1110        320
321 Loftgatan 12 A-B, 14 A-D, 16 A-B, 18 A-C 1987-88 Loftet 1 3 4 4   11 692   692        321
321 Bygatan 3-9 A-D 1987-88 Loftet 1 5 3 3   11 651 1 237 888        321
322 Danska vägen 5-7, A-C 1989 Dalen 7 2 7 1 2  12 956 1  1064        322
323 Odengatan 1-13 A-E 1989 Bärnstenen 1 7 14 7 7  35 2590   2590    15    323
324 Odengatan 15-29 A-E 1989-90 Bärnstenen 1 8 16 8 8  40 2960   2960    15    324
325 Henjavägen 6 C-D 1990 Balder 1  8    8 392   392        325
327 Henjavägen 6 A-B, 8 1951,1990 Balder 1        1 866 866        327
328 Sörgårdsvägen 5-21 1977 Blåsippan 1  9    9 518   518        328

lägenhet-, lokal- garage-  Fördelning 31/12 2014
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Kommundel-Adress Byggår Fastighetsbeteckning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheter  Lokaler   Varm-  Kallgarage   Carportar  Fastighets-
Fastighetsområde   samt     Totalt Yta Totalt Yta Total garage Med motor-  Utan motor- Med motor-  Utan motor- område nr
   mindre     antal kvm antal kvm yta  värmaruttag  värmaruttag värmaruttag  värmaruttag

ANDERSTORP                  
101 Torggatan 6-12 1957 Anderstorp 9:322 22 22 12 4  60 3075 1 15 3090 11       101
102 Brogatan 1 1959 Anderstorp 9:50 3 3 3   9 512   512 2       102
103 Allégatan 39-45 1960-62 Anderstorp 9:122 13 33 7 5  58 3261 3 144 3405    15    103
104 Storgatan 51 A-C 1962-63 Anderstorp 9:565,9:567 6  6 6  18 1375 2 118 1493 7       104
105 Torsplan 2-8 A-B 1963-64 Anderstorp 9:38, 9:192 12 24 36   72 4612 3 61 4673 26      17 105
106 Ågatan 54 A-D 1967 Anderstorp 11:141-11:142 3 1 12 4  20 1594 2 32 1626        106
107 Ågatan 56 A-I, 58 A-D 1969 Anderstorp 11:124-11:126 12 16 34 10  72 5097   5097    22    107
108 Månsgatan 1-142 K 1970-73 Anderstorp-Törås 2:136 32 61 49   142 8670 1 73 8743  40      108
109 Krokusvägen 3 A-9 J 1986 Anderstorp-Törås 2:245 1 20 7 3  31 2104   2104  6     9 109
110 Krokusvägen 11 A-17 J 1987 Anderstorp-Törås 2:245 1 15 6 2  24 1615 1 15 1630  6     5 110
111 Torggatan 4 A 1989 Anderstorp 9:330        1 954 954        111
112 Torggatan 2 B, 4 B 1990 Anderstorp 9:330  18 6   24 1779   1779        112
113 Torggatan 2 A, Nyg 5 A-C 1990 Anderstorp 9:330  22 5 1 2 30 2367   2367  25  1    113
114 Nygatan 3 1989-90 Anderstorp 9:330        1 535 535        114
115 Brogatan 1959 Anderstorp 9:55        1 414 414         115
116 Solrosvägen 17-19 A-B 1989 Anderstorp-Törås 2:250 1 2 2   5 321   321        116
117 Storgatan 3 1966 Anderstorp 9:290 1 3 2 1  7 497 3 491 988    7    117
118 Torggatan 4 C 1997 Anderstorp 9:330 24     24 744 1 716 1460        118
119 Brogatan 11 1998 Anderstorp 9:330 2 8 4 2  16 978   978        119
120 Nygatan 1 2001 Anderstorp 9:330 2 8 4 2  16 978   978    8    120
121 Ågatan 52 1900 Anderstorp 11:140        1 163 163        121
SUMMA   135 256 195 40 2 628 39579 21 3731 43310 46 77  53    31 
BURSERYD  
205 Kyrkvägen 5 A-G 1975 Burseryd 1:28   7   7 586   586        205
211 Ekgatan 4 A-H 1988 Burseryd Stora 1:28   2   2 169 1 434 603     4   211
214 Buregatan 9 A-C, 11 A-D, 13 A-H 1988 Stubbakull 2:19 1 7 8   16 1219   1219     8   214
SUMMA   1 7 17 0  25 1974 1 434 2408 0 0   12
BROARYD                    
206 Bergåsa 1A-C 1961 Broaryd 4:4 4  8   12 628 3 73 701 4       206
207 Björkvägen 14 A-F 1964 Broaryd 5:2 2 2 2   6 340   340        207
208 Björkvägen 9 A-C 1970 Broaryd 2:42 2 1    3 128   128        208
208 Bergåsa 2 A-C 1970 Broaryd 2:42  1 2   3 216   216  3      208
210 Dalavägen 1 A-F 1979 Hestra 1:17 2 2 2   6 370   370        210
212 Björkvägen 1-3 1982 Broaryd 2:4  3 3   6 411   411        212
213 Björkvägen 5 1985 Broaryd 2:4  2 2   4 274   274        213

SUMMA   10 11 19   40 2367 3 73 2440 4 3                        
GISLAVED                    
301 Stationsallén 7-9 1947 Gripen 9  2 7  3 12 993 2 150 1143    13    301
302 S Långgatan 26 A-B 1949 Musslan 1 3  6 2  11 733 1 97 830        302
303 Torggatan 3 A-B 1958 Musslan 1 3 1 4   8 416 1 347 763        303
303 S Långgatan 26 C 1958 Musslan 1 1 2 1 1 1 6 434 2 329 763        303
304 S Långgatan 13 A-B 1953 Maneten 7 4 6 2   12 654 7 638 1292        304
305 Torggatan 5 A-C 1962 Maneten 6 3 4 10 1  18 1158 5 260 1418        305
306 Södergatan 34 A-D 1965 Snickaren 1 2 2 12 2  18 1301   1301        306
306 Nils-Gustavsgatan 37 A-I 1965 Snickaren 1    4 5 9 928   928        306
306 Hallarydsvägen 42 A-G 1965 Snickaren 1    6 1 7 714   714 10       306
308 Traststigen 1-11, 2 A-H, 4 A-B 1965-66 Trasten 2 12 76 54 18  160 10852 22 795 11647        308
309 Västergatan 12-16 A-B 1968-69 Trasten 3 28 23 37 6   94 5994 4 406 6400        309
310 Västergatan 15-17 A-D, 19-21 A-C 1969-70 Trasten 4 3 36 48 8 3 98 6761 5 188 6949  79  16    310
311 Traststigen 6 A-C, 8 A-D 1970-71 Trasten 2 9 32 9 2  52 2959 4 813 3772        311
312 Anderstorpsvägen 4-6 A-B 1973-74 Dalen 10,11 47 35 33 2  117 6771 6 241 7012    49    312
313 Danska vägen 9 A-B 1978 Dalen 7 31 20 10   61 3299   3299  12      313
314 Anderstorpsvägen 2 1978 Dalen 8        1 178 178        314
315 Henjavägen 44-46 A-E 1980 Katedern 1  12 4 2  18 1241   1241        315
315 Marielundsgatan 41-47 A-E 1980 Katedern 1  28 8 4  40 2700   2700    30    315
316 Henjavägen 48-58, A-F 1981 Katedern 1  44 12 6  62 4158   4158    30    316
318 Lomells väg 1-7 1987 Gislow 6  21 11   32 2297   2297       6 318
319 Bygatan 4 A-F, 6-8, A-D 1986-87 Byalaget 1 6 4 4   14 836   836  17      319
319 Rotegatan 1 A-D, 3 A-B, 5 A-D 1986-87 Byalaget 1 4 3 3   10 603   603        319
320 Bygatan 15 A-D, 17 A-B 1987 Radbyn 1, Utmarken 1 2 2 2   6 370   370  6      320
320 Rotegatan 14-24 1987 Radbyn 1, Utmarken 1 6 6 6   18 1110   1110        320
321 Loftgatan 12 A-B, 14 A-D, 16 A-B, 18 A-C 1987-88 Loftet 1 3 4 4   11 692   692        321
321 Bygatan 3-9 A-D 1987-88 Loftet 1 5 3 3   11 651 1 237 888        321
322 Danska vägen 5-7, A-C 1989 Dalen 7 2 7 1 2  12 956 1  1064        322
323 Odengatan 1-13 A-E 1989 Bärnstenen 1 7 14 7 7  35 2590   2590    15    323
324 Odengatan 15-29 A-E 1989-90 Bärnstenen 1 8 16 8 8  40 2960   2960    15    324
325 Henjavägen 6 C-D 1990 Balder 1  8    8 392   392        325
327 Henjavägen 6 A-B, 8 1951,1990 Balder 1        1 866 866        327
328 Sörgårdsvägen 5-21 1977 Blåsippan 1  9    9 518   518        328
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Kommundel-Adress Byggår Fastighetsbeteckning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheter  Lokaler   Varm-  Kallgarage   Carportar  Fastighets-
Fastighetsområde   samt     Totalt Yta Totalt Yta Total garage Med motor-  Utan motor- Med motor-  Utan motor- område nr
   mindre     antal kvm antal kvm yta  värmaruttag  värmaruttag värmaruttag  värmaruttag
 
330 Åbjörnsgatan 25 1993 Mjölonet 1        1 409 409        330
332 Köpmangatan 1 A-C 1967 Gripen 10 1  1   1 3 235 6 1430 1665        332
333 Regeringsg 18-20, Södergatan 6-8 1948,1990 Tigern 8,9  6 5 3 1 15 1325 5 640 1965        333
334 Lunnabovägen 15-21, A-B 1999 Stenmuren 1  6  2  8 507   507        334
334 Stugvägen 8-14, 9-19, A-B 1999 Brunnen 1  8 10 2  20 1295   1295        334
335 Verkstadsgatan 4 1991 Släggan 6        2 663 663        335
336 Ängsgatan 4, Stationsallén 5 2003 Gripen 9  12 7 2  21 1384 2 597 1981        336
337 Ängsgatan 6-8 2007 Gripen 9  13 22 10  45 3106 2 84 3190 26       337
338 Ängsgatan 10 A-P 1985 Gripen 9  12  1  13 825 1 104 929        338
  SUMMA   190 477 351 101 15 1134 74718 82 9472 84298 36 114  168   6 
REFTELE                  
401 Torget 6-8 1968 Ölmestad 7:18 3 6 6   15 914   914    10    401
402 Krongatan 1-8 1970-71 Ölmestad 23:5 10 26 8   44 2851 1 44 2895    24    402
405 Krongatan 9 A-F, 10-11 A-D 1976 Ölmestad 23:9   8 6  14 1258   1258        405
406 Hagagatan 20 A-B, 22 A-D, 24-26 A-B 1979 Ölmestad 5:6 4 4 4   12 740   740    12    406
406 Idrottsvägen 1 A-H 1980 Ölmestad 5:6 2 4 2   8 486   486        406
409 Malmgatan 2 A-N 1985 Ölmestad 8:27  8 4   12 815   815    7    409
410 Malmgatan 4 A-L 1986 Ölmestad 8:27  8 2   10 664   664        410
411 Tingshusallén 1-5 A-D 1990 Ölmestad 8:27 2 6 6   14 1042   1042  4      411
412 Storgatan 53 A-J, 55 A-F, 57 A-J 1990 Ölmestad 21:3  22 6   28 1864   1864  6      412
413 Tallberga, Södredal 3-6 A-B 1989 Sunnerås 3:1  4 4   8 550   550        413
414 Skedesvägen 2 1953 Ölmestad 21:3 1 1 1 1  4 298 2 132 430 2       414
415 Hagagatan 13-15 A-E 1971 Ölmestad 3:32 6 4    10 543   543         415
SUMMA   28 93 51 7  179 12025 3 176 12201 2 10  53       
HESTRA                  
501 Mogatan 17 A-D 1932 N:a Hestra Kyrkobol 1:9 1 2  1 1 5 369 2 172 541        501
501 Agnvägen 3-5 A-B 1974-75 N:a Hestra Kyrkobol 1:9 4 12 8   24 1546 1 29 1575        501
503 Mogatan 18 A-B 1970 N:a Hestra Kyrkobol 1:174   7 4 1  12 747 1 154 901    6    503
504 Mogatan 20 A-B 1971 N:a Hestra Kyrkobol 1:175  7 2 3  12 802 2 142 944        504
505 Mogatan 22 A-B 1967 N:a Hestra Kyrkobol 1:176 3 1 3   7 439 2 230 669        505
506 Mogatan 24 A-B 1968 N:a Hestra Kyrkobol 1:177 2 4 4   10 629   629     8  8 506
509 Östangatan 1-29 1976 Bjärsved 1:111   12 3  15 1298   1298    6    509
510 Östangatan 2-8 1980 Bjärsved 1:132-1:135       0 1 324 324        510
510 Västangatan 2-26, 1-7 1980 Bjärsved 1:132-1:135 3 6 6 2  17 1219   1219        510
512 Sunnangatan 2 A-F 1981 Bjärsved 1:172 2 2 2   6 370   370  11      512
513 Lugna gatan 2 A-M 1984 Bjärsved 1:172 2 5 5   12 781   781        513
514 Milstensvägen 1 A-V 1986 Bjärsved 1:172 6 6 6   18 1110   1110  13      514
515 Milstensvägen 3 A-L 1986 Bjärsved 1:172 2 4 4   10 644   644  8      515
516 Milstensvägen 5 A-M 1987 Bjärsved 1:172 5 6    11 588   588  6      516
518 Milstensvägen 6-12 A-B 2000 Bjärsved 1:172 4 4    8 340   340        518

SUMMA   34 66 56 10 1 167 10882 9 1051 11933  38  12 8  8 
SMåLANDSSTENAR                  
601 Centrumplan 6 A-B 1959-60 Åtterås 3:124  1 1 2  4 331 2 495 826        601
602 Malmgatan 3-5, Hörsjögatan 8 1963-64 Uvekull 2:131 2 5 5   12 629 7 524 1153        602
603 Malmgatan 9 A-C 1964-65 Uvekull 2:121, 2:122 6 12 6   24 1326    1326        603
604 Strandsnäsgatan 2-4 1966-67 Fägerhult 2:24 7 2 2 6  17 1071   1071    11    604
605 Villagatan 1 A-B 1966-67 Fägerhult 1:13, 1:14 8  8   16 803 3 76 879    10    605
606 Furugatan 4-8 A-C 1966-67 Åtterås 19:48 6 24 8   38 2307   2307 6   11    606
607 Furugatan 10-14 A-C 1970 Åtterås 19:49 6 12 12   30 2034 2 531 2565  6  8    607
608 Furugatan 16-20 A-C 1970 Åtterås 19:50 6 12 12   30 2123 1 260 2383  6   4   608
609 Furugatan 22-26 A-C 1972 Åtterås 19:51 6 12 12   30 2042 1 324 2366  6  9    609
610 Hörsjögatan 6 A-F 1973 Uvekull N 2:140 9 6 4   19 1028   1028        610
611 Aprikosgränd 1-5, 2-8 A-D 1980 Åtterås 19:215 9 10 5 4  28 1755   1755        611
612 Klementinst 1-3, 2-4 A-D 1981 Åtterås 19:215 4 8 4   16 972   972        612
613 Hörsjögatan 2 A-B 1984-85 Uvekull 2:19  21 2   23 1432 2 736 2168        613
614 V Järnvägsgatan 17, Hörsjögatan 10 1986 Uvekull 2:32  15 7 4  26 1660   1660  13      614
615 V Järnvägsgatan 19-21 1987 Uvekull 2:32  14 8 4  26 1672   1672        615
617 Malmgatan 2 2010 Uvekull 2:32  9 7   16 1094   1094         617
618 V Järnvägsgatan 13-15 1991 Uvekull N 2:131  21  2  23 1486   1486        618
SUMMA   69 184 103 22 0 378 23765 18 2946 26711 6 31  49 4                    
SKEPPSHULT                   
701 Gärdesvägen 1-15, Karlsrovägen 7-9 1987 Bölaryd 1:98  3 6 1  10 759   759        701
702 Gärdesvägen 2-20 1989 Bölaryd 1:98  5 4 1  10 728   728        702

SUMMA    8 10 2  20 1487 0 0 1487                         

TOTALT   467 1102 802 182 18 2571 166797 137 17883 184788 94 273  335 24  45        
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Kommundel-Adress Byggår Fastighetsbeteckning 1 rok 2 rok 3 rok 4 rok 5 rok Lägenheter  Lokaler   Varm-  Kallgarage   Carportar  Fastighets-
Fastighetsområde   samt     Totalt Yta Totalt Yta Total garage Med motor-  Utan motor- Med motor-  Utan motor- område nr
   mindre     antal kvm antal kvm yta  värmaruttag  värmaruttag värmaruttag  värmaruttag
 
330 Åbjörnsgatan 25 1993 Mjölonet 1        1 409 409        330
332 Köpmangatan 1 A-C 1967 Gripen 10 1  1   1 3 235 6 1430 1665        332
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334 Stugvägen 8-14, 9-19, A-B 1999 Brunnen 1  8 10 2  20 1295   1295        334
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338 Ängsgatan 10 A-P 1985 Gripen 9  12  1  13 825 1 104 929        338
  SUMMA   190 477 351 101 15 1134 74718 82 9472 84298 36 114  168   6 
REFTELE                  
401 Torget 6-8 1968 Ölmestad 7:18 3 6 6   15 914   914    10    401
402 Krongatan 1-8 1970-71 Ölmestad 23:5 10 26 8   44 2851 1 44 2895    24    402
405 Krongatan 9 A-F, 10-11 A-D 1976 Ölmestad 23:9   8 6  14 1258   1258        405
406 Hagagatan 20 A-B, 22 A-D, 24-26 A-B 1979 Ölmestad 5:6 4 4 4   12 740   740    12    406
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409 Malmgatan 2 A-N 1985 Ölmestad 8:27  8 4   12 815   815    7    409
410 Malmgatan 4 A-L 1986 Ölmestad 8:27  8 2   10 664   664        410
411 Tingshusallén 1-5 A-D 1990 Ölmestad 8:27 2 6 6   14 1042   1042  4      411
412 Storgatan 53 A-J, 55 A-F, 57 A-J 1990 Ölmestad 21:3  22 6   28 1864   1864  6      412
413 Tallberga, Södredal 3-6 A-B 1989 Sunnerås 3:1  4 4   8 550   550        413
414 Skedesvägen 2 1953 Ölmestad 21:3 1 1 1 1  4 298 2 132 430 2       414
415 Hagagatan 13-15 A-E 1971 Ölmestad 3:32 6 4    10 543   543         415
SUMMA   28 93 51 7  179 12025 3 176 12201 2 10  53       
HESTRA                  
501 Mogatan 17 A-D 1932 N:a Hestra Kyrkobol 1:9 1 2  1 1 5 369 2 172 541        501
501 Agnvägen 3-5 A-B 1974-75 N:a Hestra Kyrkobol 1:9 4 12 8   24 1546 1 29 1575        501
503 Mogatan 18 A-B 1970 N:a Hestra Kyrkobol 1:174   7 4 1  12 747 1 154 901    6    503
504 Mogatan 20 A-B 1971 N:a Hestra Kyrkobol 1:175  7 2 3  12 802 2 142 944        504
505 Mogatan 22 A-B 1967 N:a Hestra Kyrkobol 1:176 3 1 3   7 439 2 230 669        505
506 Mogatan 24 A-B 1968 N:a Hestra Kyrkobol 1:177 2 4 4   10 629   629     8  8 506
509 Östangatan 1-29 1976 Bjärsved 1:111   12 3  15 1298   1298    6    509
510 Östangatan 2-8 1980 Bjärsved 1:132-1:135       0 1 324 324        510
510 Västangatan 2-26, 1-7 1980 Bjärsved 1:132-1:135 3 6 6 2  17 1219   1219        510
512 Sunnangatan 2 A-F 1981 Bjärsved 1:172 2 2 2   6 370   370  11      512
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518 Milstensvägen 6-12 A-B 2000 Bjärsved 1:172 4 4    8 340   340        518

SUMMA   34 66 56 10 1 167 10882 9 1051 11933  38  12 8  8 
SMåLANDSSTENAR                  
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604 Strandsnäsgatan 2-4 1966-67 Fägerhult 2:24 7 2 2 6  17 1071   1071    11    604
605 Villagatan 1 A-B 1966-67 Fägerhult 1:13, 1:14 8  8   16 803 3 76 879    10    605
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607 Furugatan 10-14 A-C 1970 Åtterås 19:49 6 12 12   30 2034 2 531 2565  6  8    607
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Året har varit händelserikt med fortsatt arbete 
med vår nya organisation, vi har fortsatt arbetet 
med energisparåtgärder och våra nya med-
arbetare har implementerats med verksamhets-
systemet.

Gislavedshus arbetar efter dessa fyra över- 
gripande mål: 

• Nöjd kund  
• Värna om miljön 
• Nöjd medarbetare 
• Sund ekonomi

Kvalité

Under 2014 har vi genomfört en kundundersök-
ning (NKI). Målet var att öka nöjd kundindex 
från 4.03 år 2011 till 4.10 år 2014, resultatet blev 
3.99. Målet att öka serviceindex från 4.08 år 
2011 till 4.10 år 2014, resultat blev 4.02. Arbetet 
för att höja nöjd kundindex pågår och alla med-
arbetare är involverade.  
 
Det har genomförts två externa revisioner av 
verksamhetssystemet med några mindre avvik-
elser och förbättringsförslag som följd.  

Miljö

Under det gångna året har det installerats fjärr-
värme på Lomells väg och Danska vägen 5-7, 
detta innebär att ingen naturgasuppvärmning 
förekommer i vårt fastighetsbestånd i Gislaved.   
Vi har även sett ett bra resultat från bergvärme-
installationen på Storgatan 51 i Anderstorp 
med minskad energiåtgång. I bostadsområdet 
Odengatan 1-29 bestående av 75 lägenheter 
har injustering av värmesystemet utförts med 
minskad energiförbrukning som följd. Vi bibe-
håller en låg vattenförbrukningen och arbetar 
aktivt med att minska förbrukningen ytterligare. 
Gislavedshus medarbetare har under året arbet- 
tat målmedvetet för att minska energiförbruk-
ningen.

Vi fortsätter att arbeta mot Skånealternativet 
mål att minska energianvändningen bland 
SABOs medlemsföretag med 20 procent från 
2007 till 2016. 

Arbetsmiljö

Under 2014 genomfördes en Nöjd medarbetar- 
undersökning. Målet var att öka från 4,24 år 2011 
till 4,32 år 2014, resultatet blev 4.30.Vi har under 
2014 inte haft några arbetsskador inrapport-
erade, dock ett tillbud. Vi har fortsatt låga siffror 
på korttidssjukfrånvaro. Alla våra nya medar- 
arbetare utbildades i LABC-HLR hos Räddnings- 
tjänsten i Gislaved. Två internrevisioner har gen- 
omförts med ett antal mindre avvikelser, som 
har åtgärdats. Under året har personalklubben 
genom fört ett antal uppskattade aktiviteter 
med god uppslutning.

Ekonomi

Vi ska årligen ha en avkastning som motsvarar 
3,7% på fastigheternas driftsnetto i förhållande 
till fastigheternas marknadsvärde. Avkastningen 
beräknat på driftsnetto i förhållande till marknads- 
värde blev 4,26%.

Slutord

År 2014 var ett bra år ur besparingssynpunkt  
med minskad energiförbrukning som resultat. 
Klimatkorrigerad värmeförbrukning blev 22 579 
MWh och det är en minskning med 4,6% jämfört 
med 2013. Arbetet med att förbättra yttermiljön 
för våra kunder fortgår.  Positivt är att alla i bolag- 
et engagerar sig och känner de kan påverka 
verksamheten. Verksamhetssystemet ger bolag-
et ett värdefullt instrument som leder till ständig 
förbättring. 2015 kommer vi att fortsätta arbetet 
med att försöka uppnå 100% nöjda kunder.

miljö, kvalité och

arbets miljöredovisning För 2014



 

ordlista
Förklaringar till ord och uttryck i årsredovisningen

AKTIE
En aktie är en andel i ett aktiebolag. 
Aktierna i AB Gislavedshus ägs till 100% 
av Gislaveds kommun
 
AVSKRIVNING
Kostnad eller värdeminskning som upp- 
stått under året till följd av förslitning av 
tillgångar.
 
BALANSOMSLUTNING
Summa tillgångar i balansräkningen 
vid utgången av året, vilket också är lika 
med summa eget kapital och skulder.  
 
BALANSRÄKNING
Balansräkningen redovisar AB Gisla-
vedshus samtliga tillgångar och skuld-
er samt eget kapitalden 31 december.
 
BOKFÖRT VÄRDE
Bokfört värde utgörs av tillgångarnas 
anskaffningskostnad efter avdrag för 
under åren gjorda av-, ned- och upp-
skrivningar.
 
BOLAGSSTÄMMA
Bolagsstämma är aktiebolagets hög-
sta beslutande organ och väljer bl a 
bolagets styrelse och revisorer. Den 
som är aktieägare har rätt att delta i 
bolagsstämman och kan då utnyttja 
sin rösträtt i de frågor som behandlas. 
Antalet röster beror på hur många 
aktier man har. 
 
DIREKTAVKASTNING
Direktavkastning definieras som Fastig-
heternas driftnetto/Fastigheternas 
marknadsvärde där driftnettot utgörs 
avhyresintäkter minus drift inkl admin-
istration, underhållskostnader och 
fastighetsskatt. Marknadsvärdet be-
räknas som taxeringsvärdet*1,33.
 
DRIFTKOSTNAD
Kostnad under året för den löpande 
driften av en fastighet. Den består bl a 
av kostnader för vatten, städning, sop-
hantering, kundförluster, försäkringar, 
administration.
 
EGET KAPITAL
Pengar som aktieägarna har betalt 
in, plus de vinster som har sparats 
från tidigare år samt årets nettovinst. 
Nettovinsten framgår av sista raden i 
resultaträkningen.
  
 

FASTIGHET
Fast egendom, t ex markområde med 
byggnader och anläggningar som är 
upptagen i fastighetsregister.
  
KASSAFLÖDESANALYS
Den visar hur mycket pengar som be-
talats in till och ut från ett företag under 
ett år, det vill säga hur företaget har 
skaffat och använt pengar.
 
HYRESBORTFALL
Hyror som AB Gislavedshus inte erhåll-
er p.g.a att lägenheter är outhyrda. 
 
LIKVIDITET
Likviditet mäts genom likvida medel 
+ kundfordringar + övriga kostfristiga 
fordringars förhållande till kortfrisiga 
skulder och är ett mått på företagets 
förmåga att överleva på kort sikt. 
 
KORTFRISTIGA SKULDER
Skulder som skall betalas inom ett år. I 
denna post ligger skulder som skall be- 
talas inom det närmaste året t ex skul-
der till leverantörer. Endast kortfristig 
del ingår här, övriga skulder till lån-
givare ingår i långfristiga skulder.
 
LIKVIDA MEDEL
Det är pengar som snabbt kan tar i 
anspråk, t ex kassa och bank samt 
korta lån och placeringar.
 
LåNGFRISTIGA SKULDER
Skulder till långivare och avsättningar 
för pensioner.
 
MKR
Förkortning för miljoner kronor.
 
PERIODISERINGSFOND
Avsättning till periodiseringsfond får 
maximalt uppgå till 25% av den be-
skattningsbara inkomsten. Varje års av- 
sättning skall bilda en egen fond. Ett 
företag får ha högst sex fonder. Har en 
fond inte frivilligt återförts till beskatt- 
ning i sin helhet senast vid taxering- 
en för det sjätte beskattningsåret 
efter det åt då avsättningen gjordes 
sker en obligatorisk återförening av 
bestående del.
 
RESULTATRÄKNING
Resultaträkningen visar vad som har 
hänt under ett år. Resultaten får man 
genom att från intäkterna (vad man 
har presterat) stegvis dra bort de olika 
kostnaderna (vad man har förbrukat). 
Är intäkterna större än kostnaderna 
blir återstoden en vinst. Är intäkterna 
mindre än kostnaderna blir det en 
förlust.

 RÄNTESWAP
Avtal om byte av räntebetalningar från 
fast till rörlig räntesats och vice versa.
 
RÄNTETÄCKNINGSGRAD
Räntetäckningsgraden mäts genom 
driftnettots (förvaltningsnetto + finans-
iella intäkter) förhållande till förmåga 
att skapa ett intäktsöverskott som täck-
er dess räntekostnader. Detta tal bör 
överstiga 100%.
 
SOLIDITET
Soliditeten mäts genom det egna 
kapitalets (aktiekapital + reservfond 
+ obeskattade reserver x 0,72 + upp-
skrivningsfond) förhållandet till balans-
omslutningen och är ett mått på före-
tagets förmåga att överleva på lång 
sikt.
 
TAXERINGSVÄRDE
Det värde på en fastighet som fast-
ställs vid taxering. Värdet skall normalt 
motsvara 75% av marknadsvärdet för 
fastigheten. Se Not 31.
 
TKR
Förkortningen för tusen kronor. Fem-
tiotusen kronor skrivs ofta 50.000:-.  
I årsredovisningen skrivs i stället 50 tkr.  
 
UPP- OCH NEDSKRIVNING
En fastighet som har ett tillförlitligt och 
bestående värde som väsentligt över-
stiger bokfört värde får skrivas upp. Har 
en fastighet på balansdagen ett lägre 
värde än det värde som följer av en 
tillämpning av årsredovisningslagens 
övriga regler skall detta skrivas ner till 
det lägre värdet, om värdeminskning-
en kan antas vara bestående.
  
UPPSKJUTEN SKATT
Skatt som avser framtida skattekon-
sekvenser uppkomna pga skillnad i  
bokförings- och deklarationsvärden.
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GISLAVE 
INDUSTRILOKALER AB 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 2014 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avge redovisning för förvaltningen av 
bolagets angelägenheter för tiden 2014 0101 - 20141231 . 

Styrelse 
Ordinarie bolagsstämma hölls den 25 april 2014. 
Kommunfullmäktige i Gislaveds Kommun har valt följande styrelseledamöter och 
suppleanter. Då Morgan Ryhman avsagt sig uppdraget har kommunfullmäktige 
valt Markus Lewintus till ny styrelseledamot. Bo Lennart Person har också avsagt sig 
uppdraget som suppleant. 

Ledamöter 

Suppleanter 

Verkställande direktör 

Markus Lewintus 
Bo Kärreskog 
Björn Delbert 
Lars Ove Bengtsson 
Jan Almqvist 

Eiron Andersson 
Fredrik Bondeus 
Våge Johansson 
Inga-Lill Svanberg 

Bolagets verkställande direktör är Mikael Fröler. 

Sammanträden 
Styrelsen har under året hållit 5 protokollförda sammanträden. 

Personal 
Bolaget har förutom VD inte haft några anställda under året. 

Arvoden 
I arvoden till styrelse och VD har under året utbetalats 58 305: - kr. 
Bolaget har inga pensionsåtaganden gentemot styrelseledamöter eller VD. 
Ernst & Young AB har erhåll it 13 040: - kr i arvode för revisionsuppdraget under 2014. 

Aktiekapitalet 
Aktiekapitalet uppgår till 1 100 000: -. 
Samtliga aktier ägs av Gislaveds kommun. 

Taxeringsvärde och brandförsäkring 
Taxeringsvärdet för fastigheten Munin 19 är 9 879 000 kr. 

Försäkring var under 2014 tecknad som kombinerad företagsförsäkring med 
Länsförsäkringar. Byggnaderna är fullvärdesförsäkrade. 
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Bolagets verksamhet 
Bolagets syfte är att främja lokalförsörjningen för industrier och hantverk, 
servicenäringar och offentliga behov inom Gislaveds kommun. 

Under 2014 firade bolaget 50 årsjubileum vilket uppmärksammades med öppet hus i 
samarbete med hyresgästerna den 17 maj. Dessutom bidrog bolaget med ett större 
bidrag till Gisledagarna vilket gjorde det möjligt att erbjuda en gratiskonsert i 
torgparken med Gislaveds symfoniorkester förstärkt med solister. 

Gislaveds Industrilokaler AB äger fastigheten Mun in 19 som är bebyggd med 6 637 
kvm BRA (bruksarea) och innehåller 17 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 
517 kvm LOA (lokalarea). Vid årsskiftet 2014/2015 var alla lokaler uthyrda. 

Gislaveds Industrilokaler har under flera år haft i princip fullt uthyrt och svårt att snabbt 
tillgodose olika intressenters lokalbehov. Under 2014 har en hyresgäst flyttat in i en 
vakant lokal. Ytterligare en hyresgäst har flyttat men en ny flyttade in efter någon 
månad. Några hyresgäster har problem med hyresbetalningarna och fordringarna är 
på ungefär samma nivå som 2013. 

styrelsen har under året diskuterat olika alternativ för att öka utbudet av lokaler och då 
inte enbart industrilokaler. Det har resulterat i att bolaget under 2015 förvärvat 
depåbyggnaden samt några mindre byggnader vid Anderstorps motorbana. Utöver 
lokaler för banans behov finns även lokaler för Anderstorps motorgymnasium. 
Hyresgäst är Värmdö Tekniska Utbildningar AB. 

Inga större investeringar har gjorts på byggnaderna under året. 

Fastighetens värmeförbrukning uppgår till651 930 kWh (641 610) vilket är drygt 1 % 
högre än 2013. 

Huvudparten av värmeenergin kommer i från biobränsle via Gislaveds Energiring AB. 

Flerårsöversikt 

Nettoomsättning tkr 
Resultat efter finansiella poster tkr 
soliditet% 

2014 
2 764 

930 
88 

2013 
2 736 

847 
87 

2012 
2 879 
1 462 

87 

Fastigheten har en yta om 6.637 kvm BRA, vilket innebär följande nyckeltal i kr/kvm: 

2014 2013 2012 
Administration 73:65 41 :52 42:61 
Drift 100:36 103:21 108:57 
Underhåll 83:62 127:25 52:31 
Hyresintäkt 416:55 412:17 433:61 

2 
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Förslag till vinst disposition 

Styrelsen och verkställande direktören föreslår att de till bolagsstämmans förfogande 
stående vinstmedlen kronor 9 290 625 kr disponeras på följande sätt: 

Ingående balans 
Arets resultat 
Utdelning till aktieägarna 4:26 kr/aktie 

I ny räkning överföres 

8611 562 
679063 

46860 

9213765 

Resultatet för året samt bolagets ekonomiska ställning framgår av följande resultat
och balansräkningar. 

Gislaved 2015 02 24 

/t Wk~}!!) 
---------------------------- ---------
Bo Kärreskog 

?~ ___ e~_L/ 
Jan Almqvist 

-4=~-~ 
Björn Delbert Mikael Fröler 

REVISORPATECKNING 

Revisionsberättelse har avgivits 2015.Q;?'.l.9. .... beträffande denna årsredovisning. 

3 
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INDUSTRILOKALER AB 

RESULTATRÄKNING 

RÖRELSENS INTÄKTER 
Nettoomsättning 
Övriga rörelseintäkter 

not 2 

RÖRELSENS KOSTNADER 

Råvaror och förnödenheter 
Övriga externa kostnader 
Personalkostnader 

RESULTAT FÖRE AVSKRIVNINGAR 

Avskrivning fastighet 
Avskrivning inventarier 

RÖRELSERESULTAT 

not 3 

2014 

2764354 

436633 
1 249963 

66124 

1 011 634 

203021 

808613 

RESULTAT FRAN FINANSIELLA INVESTERINGAR 

Ränteintäkter 121 631 
Räntekostnader 

RESULTAT EFTER FINANSIELLA POSTER 930244 

BOKSLUTSDISPOSITIONER not 4 30300 

RESULTAT FÖRE SKATT 899944 

Skatt 220881 

ARETS RESULTAT 679063 

Föregående år 

2735558 

554539 
1 228686 

71 385 

.~ 

880937 

207547 
24500 

648890 

197977 

846868 

104387 

742480 

149046 

593434 



BALANSRÄKNING 201412 31 

TILLGANGAR 

ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 

MATERIELLA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 

Fastighet mark 
Fastighet byggnad not 5 
Fastighet markanläggningar not 6 
Inventarier 

20141231 

27286 
1 966920 

34649 

Summa materiella anläggningstillgångar 2 028 854 

FINANSIELLA ANLÄGGNINGSTILLGÄNGAR 

Andra långfristiga värdepappersinnehav 

SUMMA ANLÄGGNINGSTILLGANGAR 

OMSÄ TTN I NGSTI LLGANGAR 

KORTFRISTIGA FORDRINGAR 

Bolagets skatt 
Mervärdesskatt 
Hyresfordringar 
Upplupna räntor 
Förutbetalade kostnader 

Summa kortfristiga fordringar 

KORTFRISTIGA PLACERINGAR 
Likvida medel 
Bankmedel 

Summa omsättningstillgångar 

SUMMA TILLGANGAR 

BALANSRÄKNING 20141231 

2028854 

132449 

538495 

15978 

686922 

7966791 
3310057 

11 963770 

13992624 

Föregående 
balansdag 

27286 
2 169 940 

34649 

2231 875 

3000000 

5459925 

159735 
59152 

548239 
29660 

796786 

3161 307 
4229795 

8187888 

13419763 
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EGET KAPITAL OCH SKULDER 

EGET KAPITAL 

Bundet eget kapital not 7 

Fritt eget kapital not 8 

Summa eget kapital 

OBESKA TT ADE RESERVER 

Periodiseringsfond not g 
Överavskrivningar not 10 

Summa obeskattade reserver 

KORTFRISTIGA SKULDER 

Fastighetsskatt 
övriga skulder 
l n komstförs kott 
Leverantörsskulder 
Mervärdesskatt 
Avr Gislaveds kommun 

Summa kortfristiga skulder 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 

STÄLLDA PANTER 
Fastighetsinteckningar 

Ansvarsförbindelser 

201412 31 Föregående 
balansdag 

1 340 645 1 340 645 

g 2gQ 625 8 662 272 

10 631 270 10 002 g17 

1 881 000 1 850 700 
504 752 504 752 

2 385 752 2 355 452 

4g 485 4g 485 
63 1g1 63 605 

517 038 484 011 
256 244 444 654 

38 g34 1g 63g 
50 710 

g75 602 1 061 3g4 

13 992 624 13419763 

Inga Inga 

Inga Inga 

' 7"'9 
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INDUSTRILOKALER AB 

FINANSIERINGSANAL YS 

MEDEL FRÅN LÖPANDE VERKSAMHET 

Arets resultat före dispositioner 
Justering för avskrivningar 
Medel från verksamheten före rörelsekap. förändring 

Förändring kortfristiga fordringar 
Förändring kortfristiga skulder 
Skatter 

MEDEL FRÅN INVESTERINGSVERKSAMHET 

Investeringar 
Försäljning finansiella anläggningstillgångar 

MEDEL FRÅN FINANSIERINGSVERKSAMHET 

Förändring långfristiga skulder 
Aktieutdelning 

SUMMA 

ÅRETS KASSAFLÖDE 

Likvida medel vid årets början 
Likvida medel vid årets slut 

FÖRÄNDRING AV LIKVIDA MEDEL 

2014 2013 

930 244 846 867 
203 021 232 047 

1 133 265 1 078 914 

109 864 -28 676 
-85 792 85 874 

-220 881 - 149 046 

936 456 987 066 

3 000 000 

3 000 000 

o o 
-50 710 -42 900 

-50 710 -42 900 

3 885 746 944166 

7 391 102 6 466 936 
11 276 848 7 391 102 

3 885 746 944 166 
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NOTANTECKNINGAR 2014 

Tilläggsupplysningar och kompletterande uppgifter till resultaträkning och balansräkning 

1. Arsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och Bokföringsnämndens 
allmänna råd . Bolaget omsättning föranleder inte att avskrivningsreglerna enligt K3 tillämpas. 

Fordringar har upptagits till det belopp varmed de beräknas inflyta. De inkluderar även 
debiterade hyror avseende 2014 eftersom hyror skall betalas i förskott och förfaller 131231 . 

2. Hyresintäkter 

Lokalhyror 
Värmeavgifter 
Övriga intäkter 

Summa hyresintäkter 

3. Avskrivningar 

Byggnader 
Inventarier 

Kundförluster 

Summa avskrivningar 

4. Bokslutsdispositioner 

lanspråktagande av periodiseringsfond 
Avsättning till periodiseringsfond 

Överavskrivning inventarier 

Summa bokslutsdispositioner 

/14:-

2014 

2 332 721 
431 624 

9 
2 764 354 

2014 

203 021 

203 021 

2014 

268 700 
-299 000 

-30 300 

2013 

2 333 512 
402 046 

2 735 558 

2013 

207 547 
24 500 

232 047 

2013 

128 000 
- 247 000 

14 613 

- 104 387 
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Anläggningstillgångar 2014 12 31 2013 12 31 

5. Byggnader 
Anskaffningsvärde 12 017 438 12 017 438 

Ackumulerad avskrivning 
enligt plan 4% 10 050 518 g 847 4g7 

Planenligt restvärde 1 g66 g2o 2 16g g41 
Ackumulerad avskrivning 

utöver plan 504 752 504 752 
Värde enl. balansräkning 1 462 168 1 665 186 

6. Markanläggningar 
Anskaffningsvärde 155 145 155 145 

Ackumulerad avskrivning 120 4g6 120 4g6 
Värde enl. balansräkning 34 64g 34 64g 

Inventarier 
Anskaffningsvärde g28 g73 g28 g73 

Ackumulerade avskrivningar 
enligt plan 10% g28 g73 g28 g73 

Planenligt restvärde o o 

Eget kapital 2014 12 31 2012 12 31 

7. Bundet kapital 
Aktiekapital 1 100 000 1 100 000 
Reservfond 240 645 240 645 

Summa bundet kapital 1 340 645 1 340 645 

8. Fritt kapital 
Balanserad vinst 8 611 582 8 068 838 

Arets resultat 67g 063 5g3 434 

Summa fritt kapital g 2go 625 8 662 273 
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9. 

10. 

11 . 

Obeskattade reserver 

Periodiseringsfond 
Avsättning i bokslut 2008 
Avsättning i bokslut 2009 
Avsättning i bokslut 201 O 
Avsättning i bokslut 2011 
Avsättning i bokslut 2012 
Avsättning i bokslut 2013 
Avsättning i bokslut 2014 

Summa periodiseringsfond 

överavskrivning 
Inventarier 
Byggnader 

Summa överavskrivning 

Taxeringsvärde 

Munin 19 
Byggnad 

Mark 

T otalt taxeringsvärde 

FASTSTÄLLELSElNTYG 

2014 

240 000 
320 000 
370 000 
405 000 
247 000 
299 000 

1 881 000 

504 752 

504 752 

2013 

8 369 000 
1 528 000 

g 897 000 

2013 

268 700 
240 000 
320 000 
370 000 
405 000 
247 000 

1 850 700 

10 616 
504 752 

515 368 

2013 

8 369 000 
1 528 000 

g 897 000 

Undertecknad, VD i bolaget, intygar härmed att förestående resultaträkning och 
balansräkning blivit å ordinarie årsstämma å denna dag fastställda . Vinstmedlen disponeras i 
enlighet med styrelsens förslag. 

Gislaved 2015 .... .. .. .. .. . 

Mikael Fröler VD 



GRANSKNINGSRAPPORT 

Till årsstämman i Gislaveds Industrilokaler AB 
Organisationsnummer 556090-7734 

jag har granskat bolagets verksamhet under räkenskapsåret 2014. Granskningen har 
genomförts enligt god sed. 

jag har vid min granskning funnit att bolagets verksamhet skötts på ett ändamålsenligt och 
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt att bolagets interna kontroll varit 
tillräcklig. 

Mitt uppdrag har inte omfattat granskning av särskilda förhållanden enligt uppdrag av 
årsstämman. 

jag har ej funnit anledning till anmärkning mot styrelseledamot eller verkställande direktör 
och anser ej heller att några särskilda upplysningar rörande bolagets verksamhet och 
förhållanden måste uppmärksammas av aktieägarna. 

Gislaved den 10 mars 2015 

john-Erik Haraldsson 
Av kommunfullmäktige i Gislaveds 
kommun utsedd lekmannarevisor 



EV 
Building a better 
working world 

Revisionsberättelse 
Till årsstämman i Gislaveds Industrilokaler AB, arg. nr 556090-7734 

Rapport om årsredovisningen 

Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gislaveds 
Industrilokaler AB för räkenskapsåret 2014. 

Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för 
årsredovisningen 

Det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger en 
rä ttvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den 
interna kontroll som styrelsen och verkställande direktören 
bedömer är nÖdvändig för att upprätta en årsredovisning 
som inte innehåller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fe l. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grund
val av min revision. Jag har utfört revisionen enligt 
International Standards on Audit ing och god revisionssed i 
Sverige. Dessa standarder kräver att jag följer yrkesetiSka 
krav samt planerar och utför rev isionen för att uppnå rimlig 
säkerhet att årsredovisningen inte innehåller väsentliga fel
aktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionsbevis om belopp och annan information i års
redovisn ingen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska 
utföras, bland annat genom att bedöma riskerna för 
väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa 
beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedöm
ning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen 
som är relevanta för hur bolaget upprättar årsredovis
ningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma 
granskningsåtgärder som är ändamålsenliga med hänsyn till 
omständigheterna, men inte i sy fte att göra ett utta lande 
om effektiviteten i bolagets interna kontroll. En revision 
innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de 
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i 
styrelsens och verkställande direktörens uppskattningar i 
redovisningen, liksom en utvärdering av den övergripande 
presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Enligt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla 
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gislaveds 
Industrilokaler ABs finansiella ställning per den 
31 december 2014 och av dess finansiella resultat och 
kassa flöden för året enligt årsredovisningslagen. 
Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens 
övriga delar. 

Jag tillstyrker därför att årsstämman fastställer resul 
räkningen och balansräkningen. 

A member f il m of Emst & Younq (',lob~ 1 L,m,le(! 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 

utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört 
en revision av förslaget till dispositioner beträffande 
bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och 
verkställande direktörens förva ltning för Gislaveds 
Industrilokaler AB för 2014. 

styrelsens och verkställande direktörens ansvar 

Det är styrelsen som har ansvaret för förs laget till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust. och 
det är styrelsen och verkställande direktören som har 
ansvaret för förvaltningen enligt ak tiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om 
förs laget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. 
Jag har utfört revisionen enligt god revisionssed i Sverige. 

Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till 
dispositioner beträffande bolagets vinst eller för lust har jag 
granskat styrelsens motiverade yttrande samt ett urval av 
underlagen för detta för att kunna bedöma om förslaget är 
förenligt med aktiebolagslagen. 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet har jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat 
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för 
att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller 
verkstäl lande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. 
Jag har även granska t om någon styrelseledamot eller 
verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid 
med aktiebolags lagen, årsredovisningslagen eller bolags
ordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är 
tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina 
uttalanden. 

Uttalanden 

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt 
förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direk tören ansvars frihet för 
räkenskapsåret. 

Gislaved den 10 mars 2015 

ndberg ·7 
serad revisor 
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ARS REDOVISNING 

för 

Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661 -986 1 

Styrelsen och verkställande direktören får härmed avlämna årsredovisning för räkenskapsåret 2014-
01-01 -- 2014-12-31. 

Innehåll 

- förvaltningsberättelse 

- resultaträkning 
- balansräkning 
- ställda säkerheter och ansvarsförbindelser 
- tilläggsupplysningar 
- underskrifter 
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Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661-9861 

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE 

Årsredovisningen är upprättad i svenska kronor, SEK. 

Verksamheten 

Allmänt om verksamheten 

Verksamhet 
Syftet med bolagets verksamhet är att på en av ägarna gemensamt formulerad grundsyn verka för 
näringslivets utveckling inom Gislaveds Kommun och för kommunens arbete med näringslivsbefrämjande 
åtgärder. Bolaget skall därvid verka för kompetensutveckling samt genomföra projekt vars syfte är att 
utveckla infrastruktur, tillgänglighet och attraktivitet för befintliga och tillkommande företag. 

Ändamålet med bolagets verksamhet är att säkerställa näringslivets utvecklings behov och därmed trygga 
kommunens tillväxt. Bolagets uppgift är inte att bereda ägarna vinst utan att på gemensam grund allmänt 
verka för näringslivets utveckling inom Gislaveds kommun. 

Organisation 
Bolaget har sitt säte i Gislaveds kommun, Jönköpings län. Antalet tillsvidareanställda är 2 personer, dess 
VD och en assis tent på 75 %. Utöver dessa fanns under 2014 3,5 heltids projektanställningar. 

Övriga tjänster som köps på timbasis är, reklam, broschyrer samt bolagets infrastruktur och hems ida. 

Verksamhetsåret i korthet 
l enlighet med bolagsordningen tillsattes, under april 20 14, bolagets nya styrelse. 
Till ordförande för I år valdes näringslivsrådets representant Morgan Ryhman. 
Under året har styrelsen haft 8 protokollförda möten och en extra bolagsstämma. Vidare har styrelsen lyft 
ett antal inkomna frågor och problemställningar från medlemsföretag. 

Verksamhetens har haft sitt fokus på utveckling av transport/logistik, utveckling aven 
innovationsplattform, kompetensutveckling, nyföretagande, integration, klusterbildning automation, samt 
färdigställande aven för GGVV gemensam plattform för utvecklings och innovationsarbete. Under året 
har bolaget avslutat tre projekt, Yrkeslyftet, Framtids centrum och Automation för regional 
konkurrenskraft. 

Bolagets Science Park nod, arbetet med nyföretagande och innovationer, har legat i träda under andra 
halvåret 2014, detta p.g.a. att projektledaren övergick till annan tjänst. Nyrekrytering har dragit ut på 
tiden viket haft en negativ påverkan på antalet nystartade företag. T.o.m. december 2014 har projektet 
startat 79 nya företag . Av nämnda antal företag startades 9 st. under 2014, vilket var en låg tillväxt. 
Tillsättning av ny affärsutvecklare beräknas vara klar 1/3 2015. 

Samarbetet kring transport/logistik, med Hallands hamnar och företagen i kommunens södra del , har haft 
en positiv utveckling med deltagande från Trafikverket och tågtransportörer som under året tagit en aktiv 
del i arbetet. Under året har även samtliga kommuner i Gnosjöregionen engagerat sig. Mest positivt i detta 
arbete har varit att man lyckats få en ny aktör och ett nytt företag att lägga över sitt tonnage på tåget via 
Smålandsstenar. 

Ägarfördelning 
Bolaget ägs av : 
Gislaveds Kommun 5 aktier, Gislaveds Näringslivsråd 
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Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr.556661-9861 

Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret 
Viktig händelse under året var bildandet av Gislaveds handelsråd, vars syfte varit att ingå som aktiv part i 
GNAB och den gemensamma näringslivsutvecklingen. Med detta får kommunen ett större fokus på 
handelsutvecklingen i hel a kommunen. Målet är att få upp kommunens köpindex till 100%. 

Flerårsöversikt 
2014 

Nettoomsättning 9055761 
Resultat efter finansiella poster 8103 
Soliditet (%) 11,87 
Resultat i % av nettoomsättningel 0,08 
Balansomslutning 4074894 
Avkastning på eget kapital (%) 1,66 
Avkastning på totalt kapital (%) 0,41 
Kassalikviditet (%) 11 3,90 

*Definitioner av nyckeltal, se tilläggsupplysningar 

ResuItatdisposition 

Medel att disponera: 
Balanserat resu ltat 
Årets resultat 

Förslag till disposition: 
Balanseras i ny räkning 

2013 
12483340 

86312 
16,34 
0,69 

2993063 
18,98 
3,08 

119,90 

2012 
6958402 

159071 
13,59 
2,28 

3088913 
43,99 

8,04 
115,77 

3323 12 
l 812 

334124 

334 124 

334124 

2011 
5338036 

30744 
34,38 
0,57 

88 1 577 
10,59 
3,50 

149,83 

Beträffande bolagets resultat och ställning i övrigt hänvisas till efterföljande resultat- och balansräkningar 

med tillhörande tilläggsupplysningar )e 



Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661-9861 

RESULTATRÄKNING 

Rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 
Nettoomsättning 

Summa rörelseintäkter, lagerförändringar m.m. 

Rörelsekostnader 
Handelsvaror 

Övriga externa kostnader 

Personalkostnader 

Av- och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

Summa rörelsekostnader 

Rörelseresultat 

Finansiella poster 
Övriga ränteintäkter och liknande resultatposter 

Räntekostnader och liknande resultatposter 

Summa finansiella poster 

Resultat efter finansiella poster 

Bokslutsdispositioner 
Förändring av periodiseringsfonder 
Förändring av överavskrivningar 
Summa bokslutsdispositioner 

Resultat före skat! 

Skatter 
Skatt på årets resultat 

Årets resultat 
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Not 

l 

2 

2014-01-01 

2014-12-31 

9055761 

9055761 

-4088062 

-499519 

-4444919 

-8760 

-9041260 

14501 

o 
-6398 

-6398 

8 103 

o 
8760 

8760 

16863 

-15 051 

1812 

2013-01-01 

2013·12-31 

12483340 

12483340 

-7680723 

-413024 

-4293566 

-4760 

-12392 073 

91267 

2441 
-7396 

-4955 

86312 

-21 000 

O 
-21000 

65312 

-14693 



Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661-9861 

BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 
Not 

TILLGÅNGAR 

Anläggningstillgångar 

Materiella anläggningstillgångar 
Inventarier, verktyg och installationer 3 O 8760 

Summa materiella anläggningstillgångar O 8760 

Summa anläggningstillgångar O 8760 

Omsättningstillgångar 

Kortfristiga fordringar 
Kundfordringar 671680 106929 
Övriga fordringar 54643 362811 
Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 307820 2368253 
Summa kortfristiga fordringar 1034 143 2837993 

Kassa och bank 
Kassa och bank 5 3040751 146310 

Summa kassa och bank 3040751 1463 10 

Summa omsättningstillgångar 4074894 2984303 

SUMMA TILLGÅNGAR 4074894 299306% 



Gislaved Näringsliv AB 
Org. nr. 556661-9861 

BALANSRÄKNING 2014-12-31 2013-12-31 
Not 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 4 

Bundet eget kapital 
Aktiekapital (10 aktier) 100000 100000 
Reservfond 3 166 3 166 
Summa bundet eget kapital 103 166 103 166 

Fritt eget kapital 
Balanserat resultat 332312 281 693 
Årets resultat I 812 50 619 
Summa fritt eget kapital 334 124 3323 12 

Summa eget kapital 437290 435478 

Obeskattade reserver 
Periodiseringsfonder 60000 60 000 
Ackumulerade överavskri vningar O 8760 
Summa obeskattade reserver 60000 68760 

Kortfristiga skulder 
Checkräkningskredit O 263626 
Leverantörsskulder 637527 978678 
Övriga skulder 462545 70198 
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter 2477 532 1 176323 
Summa kortfristiga skulder 3577 604 2488825 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 4074894 2993063 

STÄLLDA SÄKERHETER OCH 
ANSV ARSFÖRBINDELSER 

Ställda säkerheter Inga Inga 

Ansvarsförbindelser Inga lng,it:? 
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Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661-9861 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Redovisningsprinciper 

Årsredovisningen är upprättad i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008: I Årsredovisning i 
mindre aktiebolag. 

BFNAR 2008: I Årsredovisning i mindre aktiebolag till ämpas för första gången, vilket kan innebära en 
bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående räkenskapsåret. 

Värderingsprinciper 
Materiella anläggningstillgångar 
Tillämpade avskrivningstider: 
Inventarier, verktyg och installationer 

Definition av nyckeltal 
Soliditet 
Justerat eget kapital i procent av balansomslutning 

Avkastning på eget kapital 
Resultat efter fin ansiella poster i procent av genomsnittligt justerat eget kapital 

Avkastning på totalt kapital 
Rörelseresultat med tillägg för ränteintäkter, i procent av genomsnittlig balansomslutning 

Kassalikviditet 
Omsättningstillgångar exkl. varulager i procent av kortfristiga skulder 

Upplysningar till resultaträkningen 

Not 1 Handelsvaror 2014 

Som "Handelsvaror räknas reklam-, annons-, underkonsult- , mäss kostnader etc. som bolaget har 

vidarefakturera~ 
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Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661-9861 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Not2 Personal 

Medelantal allställda 

Medelantal anställda män 

Medelantal anställda kvinnor 

Löner, ersättn.ingar m.m. 

Löner, ersättningar, sociala kostnader och 

pensionskostnader har utgått med följande 
belopp: 

Styrelsen och VD: 

Löner och ersättningar 

Pensionskostnader 

Övriga anställda: 

Löner och ersättn ingar 

Pensionskostnader 

Sociala kostnader 

Summa styrelse och övriga 

Upplysningar till balansräkningen 

Not3 Inventarier, verktyg och installationer 

Ingående anskaffningsvärden 

Utgående anskaffningsvärden 

Ingående avskrivningar 
Årets avskrivningar 

Utgående avskrivningar 

Redovisat värde 

Not 4 Eget kapital 

Belopp vid årets ingång 
enligt fastställd 
balansräkning 

Årets resultat 

Belopp vid årets utgång 

Aktiekapital 

100000 

100000 
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2014 

3,00 

4,00 

7,00 

675572 
129208 

804780 

2282061 

217 141 

2499202 

1044698 

4348680 

2014-12-31 

44300 

44300 

-35540 

-8760 

-44 300 

O 

Reserv 

fond 

3166 

3166 

2013 

3,00 

4,00 

7,00 

658830 

112033 

770863 

2260501 

170829 
2431 330 

955480 

4 157673 

2013-12-31 

44 300 

44300 
-30780 

-4760 

-35540 

8760 

Fritt eget 

kapital 

332312 

I 812 

33412~ 



Gislaved Näringsliv AB 
Org.nr. 556661-9861 

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR 

Not 5 Checkräkningskredit 

Beviljad checkräkningskredit uppgår till: 

Krediten är säkerhets ställd av Gislaveds Kommun. 

2014-12-31 2013-12-31 

3000000 3000000 

l ~2; ~,k/rt~ {;P/lA-
Mattias Hogane Berit Ollhage "'- V 

Min revisionsberättelse har lämnats den /.2./3 2015. 

Herbert Sallmen 
Auktoriserad revisor 
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Deloitte. 

REVISIONSBERÄ TTELSE 

Till årsstämman i Gislaved Näringsliv AB 
Organisationsnummer 556661-9861 

Rapport om årsredovisningen 
Jag har reviderat årsredovisningen för Gislaved Näringsliv AB 
för räkenskapsåret 2014~O l-O I - 2014- 12-31. 

Styrelsens och verkställande direJ..1örens ansvarfor 
årsredovisningen 
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret 
för att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild 
enl igt årsredovisningslagen och för dcn interna kontroll som 
styre lsen och verkställande direktören bedömer ä r nödvändig 
för at! upprätta en årsredovisning som inte innehåller 
väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentl igheter 
e ller på fel. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är att uttala mig om årsredov isningen på grundval 
av min revision. Jag har utfört revisionen enligt International 
Standards on Audit ing och god revi sionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att jag fö lj er yrkeseti ska krav samt planerar 
och utför revisionen för att uppnå rimli g säkerhet att 
årsredovisningen inte innehåller väsentliga fe laktigheter. 

En revision innefattar att genom oli ka åtgärder inhämta 
revi sionsbevis om be lopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisom väljer vilka åtgärder som sko 
utföras, bland annat genom att bedöma ri skerna fö r väsentliga 
felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på 
oegentligheter ell er på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den intema kontrollen som är relevanta för 
hur bolaget upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande 
bi ld i syfte att utfonna granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett utta lande om effekt iviteten i bolagets interna 
kontro ll. En revis ion innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenl igheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av riml igheten i styrelsens och verkställande direktörens 
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärdering av den 
övergripande presentationen i årsredovisningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga 
och ändamålsen liga som gnLIld för mina uttalanden. 

Uttalanden 
Enl igt min uppfattning har årsredovisningen upprättats i 
en lighet med årsredovisningslagen och ger en i alla väsent li ga 
avseenden rättvisande bi ld av Gislaved Näringsliv AS s 
finansiella ställning per den 31 december 2014 och av dess 
finansiella resultat för året enligt årsredovisni ngslagen. 
Förvaltningsberättelsen är fören lig med årsredovisningens 
övriga de lar. 

Jag tillstyrker därför att årsstänunan fastställer 
resultaträkningen och balansräkningen. 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
författningar 
Utöver min revision av årsredovisn ingen har jag även reviderat 
förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller 
förlust samt styrelsens och verkställande direktörens 
förvaltning för Gislaved Närings li v AB för räkenskapsåret 
2014-01-01- 2014-1 2-31. 

Styrelsens och verkstä!lande direktörens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret för fOrs laget till disposit ioner 
beträffande bo lagets vi nst eller fOrlust , och det är styrelsen och 
verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen 
en ligt ak tiebolagslagen. 

Revisorns ansvar 
Mitt ansvar är alt med rimlig säkerhet uttala mig om förs laget 
till dispositioner beträffande bolagets vinst eller fö rlust och om 
förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört 
revisionen en ligt god revisionssed i Sverige . 

Som underlag för mitt utta lande om styrelsens förslag till 
dispos iti oner beträ ffande bolagets vinst eller förlust har jag 
granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen . 

Som underlag för mitt uttalande om ansvarsfrihet ha r jag 
utöver min revision av årsredovisningen granskat väsentl iga 
beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna 
bedöma om någon styre lseledamot ell er verkstä llande 
direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har även 
granskat om någon styrelseledamot eller verkställande 
direktören på annat sätt har handlat i strid med 
aktiebolagslagen, årsredovisnings lagen eller bolagsordningen. 

Jag anser att de revisionsbevis jag inhämtat är tillräckliga och 
ändamålsenliga som grund för mina uttalanden. 

Urtalanden 
Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enl igt 
förslaget i förvaltn ingsberättelsen och beviljar styrelsens 
ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för 
räkenskapsåret. 

Anderstorp den 113 20 15 

~-f;;~ 
Herbert Sallmen 

Auktori serad revisor 
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Till fullmäktige i Gislaveds kommun 

Då mitt arbete tar allt mer tid och kraft har jag inte den tid jag skulle vilja ha för att göra ett bra 

politiskt arbete för kommunen. Jag säger därför upp mitt uppdrag som ersättare i fullmäktige. 

Gislaved den 9 m 

~ 



Postadress: 

.1 Finnvedens 
_ samordningsförbund 

GISLAVEDS I\OM~~~ 
ANKOM 

2015 -03- O If 
Dnr 

Till kommunerna Gnosjö, Gislaved och Värnamo 
Till Region Jönköpings län för kännedom 

Revisor 2015-2018 

I brev daterat 2015-02-03 informerades ni om dilemman kring val av revisor för 
Finnvedens samordningsförbund. 

Frågan togs upp på ägarmötet för förbunden i länet, som hölls i Vrigstad i fredags. 

Undertecknad blev då ombedd att meddela er följande: 

- Varje kommun utser Östen Johnsson till revisor och Susanne Andersson till 
ersättare, för Finnvedens samordningsförbund. Region Jönköpings län har redan 
valt dem. Person- och kontaktuppgifter finns hos Region Jönköpings län. 

- Beslutet formuleras så att det är tydligt att uppdraget gäller verksamhetsåren 2015-
2018. Uppdraget ska inte upphöra vid årsskiftet 2018/2019. 

Inför nästa mandatperiod finns anledning att samråd mellan kommuner och region 
sker innan valberedningar och partier börjar sitt nomineringsarbete. 

Vänligen återkom med protokollutdrag då val gjorts. 

Jönköping 2015-03-02 

Peter Hedfors 
förbundschef 
Tel 072-741 5800 
www.finsamionkopingslan.se 

Igenom Lisbeth Malmborg, assistent 

c/o Gnosjö kommun 
Jämvägsg49 

Telefon: 
072-7415800 
E-post: 
finsam@gnosjo.se 

Organisationsnummer: 
222000-2873 
Bankgiro: 

335 32 Gnosjö 816-7587 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §95 Dnr: KS.2015.58

Ombudgeteringar från 2014 till 2015

Ärendebeskrivning
I samband med bokslut 2014 har nämnderna gjort en framställan om
ombudgetering av anslag, såväl inom drift- som investeringsbudgeten. Tanken
med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar och gör
en ny investeringskalkyl. Mycket kan ha hänt med förutsättningarna för
investeringarna eftersom kalkylerna för budget 2014 gjordes för ett och ett
halvt år sedan.

Ekonomichefen har sammanställt nämndernas begäran om ombudgeteringar.
Dessa har ställts i relation till påverkan på balansräkning och resultaträkning
resp. påverkan på de finansiella målen. Förslaget är att inte göra någon
ombudgetering av driftanslag från 2014 års bokslut till driftbudgeten för 2015.
Att godkänna ombudgetering av investeringsanslag med 32 043 tkr från 2014
års investeringsredovisning till investeringsbudgeten för 2015, samt att i
enlighet med av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för ekonomi- och
verksamhetsstyrning” har respektive nämnd ansvar för att i samband med
upprättande av helårsprognos aktualisera frågan om nettoanslag inte kommer
att räcka för planerad verksamhet. Vid dessa tillfällen kan nämnden informera
om förändringar mellan nämndens anslag samt ev. begäran om utökade anslag.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin senaste skatteprognos
(januari 2015) beräknat att rikets skatteunderlag för 2015 kommer att öka med
5,2 % vilket är något högre än tidigare prognoser. Den förändring som skett
för Gislaveds kommun är att det egna skatteunderlaget har ökat något med att
regleringsbidraget från staten har sjunkit som följd av riksdagsbeslut i
november månad. Sammantaget innebär detta att skatteintäkterna för 2015 har
försämrats med 1,7 mnkr (i förhållande till budget 2015) till totalt 1 509 mnkr.

Den minskade investeringsnivån till 133,9 mnkr innebär minskade
avskrivningsnivåer med ca 0,2 mnkr i förhållande till förutsättningarna i budget
2015.

Totalt sett innebär effekten av försämrade skatteintäkter och en ökad
investeringsnivå att resultatet för 2015 sjunker till +0,1 mnkr vilket inte är en
tillräckligt hög nivå för att klara framtida belastningar. Däremot innebär
resultatet för 2014, +10,6 mnkr, att förutsättningarna för framtiden är bättre
än då budget 2015 gjordes.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse, daterad den 17 februari 2015
Ombudgetering Investeringar
Kommentarer till ombudgetering 2014
Kommunstyrelsen den 25 februari 2015, § 66

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inte göra någon ombudgetering av driftanslag från 2014 års bokslut till
driftbudgeten för 2015,
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 95 (forts.)

att godkänna ombudgetering av investeringsanslag med 32 043 tkr från 2014
års investeringsredovisning till investeringsbudgeten för 2015, samt

att i enlighet med av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för ekonomi-
och verksamhetsstyrning” har respektive nämnd ansvar för att i samband
med upprättande av helårsprognos aktualisera frågan om nettoanslag ej
kommer att räcka för planerad verksamhet. Vid dessa tillfällen kan
nämnden informera om förändringar mellan nämndens anslag samt ev.
begäran om utökade anslag.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Sammanställning av 2014 års investeringar samt ombudgetering till 2015

NÄMND/STYRELSE: Kommunstyrelsen Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

50002 Möbler och inventarier 5 år 0 25 -25

50004 Möbler och inventarier 10 år 0 38 -38

50017 Laddstolpar Elbilar 300 237 63 63

50122 Utrustning turistbyrån 30

50184 Pa-system 5 år 148 147 1

 50185 Surfplattor förtroendevalda 0 82 -82

50190 Socialt intranät 700

 50191 Möbler Kommunhuset 1 200 2 851 -1 651 300 Stort överskridande

50192 Informationsskyltar 0 69 -69 200 -69

51012 Uppföljningsmodul 0 125 -125

 50187 MEX 2 030 0 2 030 2 600

50151 Markköp 2 000 5 578 -3 578 2 000

50152 Detaljplan 800 768 32 800

50153 Fsg av mark -4 000 -5 687 1 687 -3 000

50177 GC-väg A-torp 570 121 449 449

51107 Klienthantering 0 70 -70

51110 FIM 250 10 240 240

51111 Medborgarinloggning E-tjänster 700

51112 Back-Up lösning 70 42 28

51113 Datalagring Extra 0 150 -150

51115 Ombyggnad Serverrum 738 718 20

51116 Centralt ägande av dator 1 184 2 233 -1 049 1 600

51117 Drifthall Räddningstjänsten 500 380 120 120

51118 Besökshantering 80 0 80

51119 Nätverksutrustning 600 655 -55

 51120 Webbtrafik loggning 150 150 0



Reinvesteringar 250 265 -15 300

TOTALSUMMA 6 870 9 027 -2 157 6 230 803

Ekonomienhetens kommentarer:  Av 2014 års budget redovisas ett underskott på -2 157 tkr och 
begäran om ombudgetering uppgår till 803 tkr.   
 

Av nämnden begärd ombudgetering: 872 tkr beviljas 803 tkr. Att beviljat ombudgeteringsbelopp är 
lägre än det begärda beror på att investeringar i informationsskyltar har påbörjats 2014 avseende 
2015 års anslag. För "Centralt ägande av datorer" redovisas ett underskott på -1 049 tkr men detta 
underskott överförs inte därför att IT-enheten täcker de utökade kapitalkostnaderna för den större 
investeringsnivån med ökade intäkter från berörda nämnder. 



RÄDDNINGSNÄMNDEN Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Fordon räddning 2014, projektnr 50249 3 500 0 3 500 3 138 3 500

Rökdykarradio 2014, projektnr 50254 160 0 160 0 160

Övningsfält 550

Reinvesteringar, projektnr 50005 182 200 -18 298 -18

TOTALSUMMA 3 842 200 3 642 3 986 3 642

Bygg- och miljönämnd Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Digitalisering bygglovsarkiv 814 675 0 0

Totalstation 250 249 0 0

Reinvesteringar 35 0 0 66

TOTALSUMMA 1099 924 0 66 0

Ekonomienhetens kommentarer: Den huvudsakliga ombudgeteringen avser fordon och utrustning 
som är beställda men som levereras under 2015. 

Ekonomienhetens kommentarer:  Nämnden begär ingen ombudgetering av kvarstående projekt 
beroende på att investeringarna är avklarade. 
 



NÄMND/STYRELSE: Teknisk nämnd Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Park

52003 Rondellutsmyckning Rv 27 1 683 2 414 -731

52015 Ekekullen Anderstorp 75 0 75

52016 Terassen Stortorget Gvd 425 251 174

52025 Hestra Torg 209 -209

52102 Investering Park 295 0 295 500

52106 Henja östra ind omr II, gata 325 306 19

52135 Väg 604 Atorp/Götgatan - Oljev, gata 148 96 52

52144 Lekplatsupprustning 839 1 261 -422 500

52186 Norra infarten, rondell 459 0 459

52027 Rondell Henja Östra 200

Väghållning

52002 Bullerplank Stansgatan, Anderstorp 196 206 -10

52004 Ställplats husbilar Gislaved 119 114 5

52006 GC-Väg Åbjörnsgatan, Etapp II, Gislaved 625 218 407

52007 GC-Väg Smålandia, Gislaved 949 855 94

52008 Ljungryen Broaryd, gata 96 0 96

52009 DP Grönemosse, gata 1 104 1 155 -51 200

52010 Gyllenfors Eneströmsgatan, etapp 1 0 0 0

52011 Torggatan Gislaved, gata 1 283 1 734 -451

52012 Hestra Brogatan, 1 250 Msek från Ådalen 200 61 139

52013 Reinvestering Asfalt Norra Storgatan Gvd -348 348

52014 Reinvestering Asfalt Norra Anderstorpsv. Gvd 321 -321

52017 Mossarp /Decora TPL GCV 97 19 78

52018 Ljungvägen-Rondell Smålandia GCV 500 3 497 120

52019 Pendelparkering, Smålandia 143 113 30

52020 N.Indomr Rondell, Reftele, gata 250 0 250 250

52021 Torggatan, Smålandsstenar, Gata+GCV 1 555 1 622 -67 2 000

52022 GC-Väg Stötabo, Anderstorp, Etapp II 475 -475

52026 Bussficka Isaberg, gata 173 -173



52137 Säkerhetsåtgärd vid stationsomr 200 -97 297

52145 Enkelt avhjälpta hinder 591 171 420 120

52158 Upprustning av centrum, gågata;Södergatan 58 -58

52159 11.601 Fållinge Nygård m fl, gata 579 878 -299

52162Trafikregleringar 300 413 -113 300

52163 Hestra industriområde Ådalen, gata 0 0 0 1 100

52164 Gatureinvesteringar 1 000 1 059 -59 2 000

52165 GC-vägar 500 0 500 500

52168 Gatubyggnadsersättning -1 500

52028 Nordinskolan, Smst, GCV 0 0 600

52029 Mårtensgatan GCV, Gata 400 m , Gvd 0 2 600

52413 Åtgärder Malmbäcken 965 4 961 960

52173 Nöbbele industriområde Reftele, gata 0 0

Renhållning

52157 Överbyggn Mossarptippen 1 661 1 315 346 346

52030 Kretsloppspark,ÅVC 0 0 0 500  

Vatten/avlopp

52171 Servisledningar vatten 100 47 53 100

52172 Servisledningar avlopp 200 0 200 200

52203 Industriomr Broaryd 14 -14

52204 Torggatan Smålandsstenar VA 2 600 2 914 -314 711

52205 Henja Östra Industriområde II, VA 16 -16

52223 Östra Industriomr. Smålandsstenar, VA 2 068 788 1 280 500

52246 Vattentäkt, Gislaved 1 539 182 1 357 2 000

52253 Mårtensgatan VA 1 -1 1 000

52408 Smålandia Ängsdal VA 678 199 479 479

52409 DP Grönemosse, VA 1 560 1 564 -4

52410 Tokarp/Stjärnehult Etapp II, VA 1 665 1 219 446 315

52417 Stjärnehult Etapp III, Va 2 900

52414 Tokarp/Fryebo, va 2 900

52411 Torggatan Gislaved VA 13 -13

52412 Mossarp indmr - vid Rv 27 A-torpskorsning, VA 500 798 -298

52419 Hestra Ådaden, va 2 000

52415 Tallberga vattenverk 0 82 -82



52416 Törås A-Torp VA 1 500 2 068 -568 500

Maskiner och inventarier

50005 Reinvesterings utrymme 3 299 3 269 29 1 000 0

50099 Försäljning Maskiner -510

TOTALSUMMA 31 371 27 723 4 637 22 900 4 501

Ekonomienhetens kommentarer:  Tekniska nämnden har ansvar att göra investeringar inom en totalram vilket innebär att vissa 
investeringar överskrider budgeterat anslag vilket då får finansieras av andra anslag inom nämnden. Återstående belopp av 2014 års 
budget är 4 637 tkr och det belopp som begärs ombudgeteras är 4 530 tkr.  
Gatubyggnadsersättning bokförs fr om 2013 på MEX men det var budgeterat en förväntad intäkt på 1,5 mnkr på tekniska nämnden 
vilket innebär att det redovisas ett underskott för denna del. Detta underskott överförs ej i och med att tekniska nämnden i praktiken ej 
ansvarar för denna del längre. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering 4 530 tkr beviljas 4 501 tkr pga att återstående medel från reinvesteringar ej ombudgeteras. För 
vissa av projekten (52009 Grönemosse, 52204 Torggatan Smålandsstenar, 52416 Törås Anderstorp) överförs ett större belopp än vad 
som kvarstår. Dessa belopp omförs från andra projekt inom Tekniska nämndens ansvarsområde.  



NÄMND/STYRELSE: Kulturnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Konstinköp, allmänt projektnr 50008 338 328 10 250 10

Konstinköp, fastighet projektnr 50702 1 069 475 594 171 594

Gisle kultur 14, projektnr 50708 1 750 1 748 2

Möbler inventarier Biblioteket, projektnr 50004 100 100 0

Bibliotek 350

Kulturplatån/Glashuset 200

Reinvestering utrymme 100 68 32 100

TOTALSUMMA 3 357 2 719 638 1 071 604

Ekonomienhetens kommentarer: För konstinköp ombudgeteras 594 tkr i och med att hela det 
kvarstående beloppet troligtvis  kommer att förbrukas under 2015. Det belopp som ej förbrukas 
kommer att föras över till kommande år i och med att det budgeterade beloppets storlek är baserat på 
att 0,5 % av byggnationskostnaden skall avsättas för konstnärlig utsmyckning..  
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 604 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Fritidsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Spontan näridrottsplats, projektnr 50518 769 370 399 500 399

Trasten, projektnr 50526 2 000 1 980 20

Möbler (möbler o inv 5 år), projektnr 50002 153 117 36

Motionsredskap, projektnr 50524 250 259 -9 250

Akt anl skate/parkour -14, projektnr 50529 2 500 213 2 287 2 287

Maskiner o fordon, projektnr 50010 180 129 51 495

Innebandysarg -14, projektnr 50525 80 78 2

Anderstorps sporthall 150

Adm program 150

Motionsspår 500

Bottensug 120

Bassängtäckning Hörsjöbadet 325

Reinvestering , projektnr 50005 150 165 -15 300 -15

TOTALSUMMA 6 082 3 311 2 771 2 790 2 671

Ekonomienhetens kommentarer:  Fritidsnämndens begärda ombudgetering berop på att projekten har påbörjats men är 
inte fullt ut avslutade och för det största projektet "Skate/parkous" kommer kostnaderna i huvudsak att belasta 2015 då 
projektet färdigställs. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 2 686 tkr föreslås 2 671 tkr ombudgeteras pga att återstående medel från 



NÄMND/STYRELSE: Barn- och utbildningsförvaltningen Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

50000 Inköp av PC-datorer 2 250 1 995 255 2 000

50002 Möbler och inventarier 5 år 710 1 858 -1 148 300

50004 Möbler och inventarier 10 år 1 300 3 583 -2 283 900

50007 Kopieringsmaskiner 0 125 -125

50009 Maskiner/Fordon 0 42 -42

50014 AV-utrustning 0 212 -212

50607 IT-Teknik övriga 5 år 0 607 -607

50605 IT-plan 713 100 613

50606 Datasalar 85 0 85

50609 Framtidens klassrum 0 22 -22

50610 Lärplattor 9 840 8 227 1 613 6 850

50005 Reinvesteringsutrymme 2 121 0 2 121 3 264

TOTALSUMMA 17 019 16 771 248 13 314 0

Ekonomienhetens kommentarer: Nämnden bebär ingen ombudgetering vilket även ekonomienheten föreslår. 
Ekonomienhetens uppfattning är att de projekt som redovisar negativa resultat finansieras inom BUN:s totala investeringsram 
och då ska ej heller några negativa ombudgeteringar göras. 



NÄMND/STYRELSE: Socialnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Socialförvaltningens IT-satsningar-

Kontroll, samordning, säkerhet 808 390 418 417 418

Gruppboende socialpsykiatri 750 0 750 750

Familjecentral Smålandsstenar 76 0 76 76

Fam.centr. Småstenar ombud fr 2013 (ökat behov) 50 0 50 50

Flytt av Svar/kultur till AMO A-torp ombud fr 2013 173 0 173 173

Demenscentrum i södra delen av kommunen 2 500 0 2 500 2 500

KomHem ombud fr föreg år 358 136 222 222

Gruppb (f o s) Lillgatan (Solbacka) ombud fr föreg år 100 100 0

Arbetsplats för 2 st biståndshandläggare 60 60 0

Reinvestering 3 361 2 868 493 1 718 493

TOTALSUMMA 8 236 3 554 4 682 2 135 4 682

Ekonomienhetens kommentarer: Socialnämnden begär ombudgetering av specifika projekt som har 
påbörjats uder 2014 men som avslutas först 2015 (IT-satsningar, Gruppboende, Familjecentral, 
KomHem, Demenscentrum m m).  
 
Generellt set ombudgeteras ej reinvesteringar med i och med att upphandlingar är påbörjade 
avseende -Larmsystem på särskilda boenden.- E-hemtjänst –ex. trygg nattlig omsorg.- Innovativa 
brukarhjälpmedel.- Nyckelhantering ex. Mobilnyckel.- Arbetstekniska hjälpmedel bl.a. sängar beviljas 
även denna ombudgetering. 
 
 



NÄMND/STYRELSE: Fastighetsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

Fastighetsförvaltning medel Förbrukning investera 2015 års 2014 (utöver budget

t o m 2014 t o m 2014 2 015 budget 2015)

Projekt av 2014 års budget

Totalt verksamhet Gemensamma lokalkostn 2 703 157 2 546 10 500 2 316

Totalt verksamhet skolfastigheter 45 358 41 103 4 255 21 700 4 255

Total verksamhet Barnomsorgsfastigheter 806 517 289 0 289

Total verksamhet Äldreomsorgsfastigheter 14 926 14 558 368 2 500 368

Total verksamhet Förvaltningsfastigheter 54 681 50 270 4 411 5 150 4 411

Total verksamhet Fritidsfastigheter 7 398 5 090 2 308 7 500 2 308

Total verksamhet Övriga fastigheter 3 211 2 018 1 193 2 000 1 193

TOTALSUMMA 129 083 113 713 15 370 49 350 15 140

Ekonomienhetens kommentarer:  Kvarstående anslag avser projekt som är påbörjade men ej avslutade som t ex 
nordinskolan 3,9 mnkr, Glashuset 4,8 mnkr, Resecentrum Smålandsstenar 0,5 mnkr m m.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering  15 140 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



Projekt Kommentar:

01123/50017 Laddstolpar
Elbilar

Projektet ej avslutat. Väntar på en kostnad.

01131/50177 Gc-väg
A-torp

Projektet påbörjat men ej avslutat.

01160/51110FIM Projektet påbörjat men ej avslutat.

01160/51117Drifthall
Räddningstjänsten

Projektet snart klart, väntar på några kostnader.

Projekt

Fordon räddning -14

Kommentar:

Fordonet beställt, leverans maj 2015
Rökdykarradio -14 Upphandlingen pågår, leverans 2015

Projekt Kommentar:
52009
DPGrönemosse, gata

Vägdike och trädplantering återstår att färdigställa med
ombudgeterade medel.

52018
Ljungvägen-Rondell
Smålandia GCV

Två gång- och cykelvägspassager över Norra Storgatan på sträckan
mellan Ljungvägen och lilla rondellen vid Smålandia återstår att
färdigställa med ombudgeterade medel.

52020
Norra industriområdet
rondell, Reftele, gata

Tillbyggnad av väganslutning i Jätterondellen inom Norra
Industriområdet i Reftele kunde inte genomföras som planerat under
2014 p g a sent färdigställd detaljplan.

52145
Enkelt avhjälpta hinder

Det fleråriga projektet med att enkelt avhjälpa hinder fortsätter under
2015 enligt befintlig plan med att anpassa övergången
Regeringsgatan från Lomells väg. Borttagande av trappa och
underlätta för handikappade i området Sörgården. Ombudgeterade
medel används för att fortsätta med befintlig plan.
Ny plan för att enkelt avhjälpa hinder påbörjades 2014. I den

OMBUDGETERING AV2014 ÅRS INVESTERINGSANSLAG.
Kommentarer till samtliga äskade ombudgeteringar.

Nämnd/styrelse: Kommunstyrelsen

Nämnd/styrelse: Räddningsnämnd

Nämnd/styrelse: Teknisk nämnd



identifieras utökat behov av anpassningar för handikappade. Planen
beräknas bli klar under 2015 och nya medel för denna äskas i
budgetprocessen för 2016 med utblick 2017-2020.

52413
Åtgärder Malmbäcken

Pågående projekt där dikesrensning är utförd. Erosionsskydd och två
broar är projekterade samt en flackare slänt med gångstig utmed
Malmbäcken mellan broarna. En bro är under upphandling och en
mindre bro tillverkas av Gymnasieskolan. Dessa arbeten utförs med
ombudgeterade medel.

52157
Överbyggnad
Mossarpstippen

Överbyggnad av omlastning för hushållssopor vid Mossarpstippen är
besiktigad med anmärkning på portar. Portarna kvarstår att byta av
entreprenör. När dessa arbeten är klara släpper
Renhållningskollektivet innehållet belopp att ombudgetera.

52204
Torggatan
Smålandsstenar, VA

Det pågående projektet med VAi Torggatan i Smålandsstenar är
tillfälligt stoppat p g a vinter. Projektet är utökat med 160 meter gata
där det även tillkommer 80 meter för VA-kollektivet. Pågående
arbeten och arbeten enligt utökningen färdigställs till viss del med
ombudgeterade medel.

52223
Östra industriområdet
Smålandsstenar, VA

Arbeten pågår med att sätta pumpstationer inom Östra
Industriområdet i Smålandsstenar. Dessutom ska en 1 km lång
blyinfattad dricksvattenledning bytas inom området och ända upp till
Fållinge där en tryckstegringsstation anläggs. Dessa arbeten slutförs
med hjälp av ombudgeterade medel.

52408
Smålandia Ängsdal, va

Pågående projekt som slutförs när etablering av verksamhetsutövare
anlägger sin verksamhet nordväst om Burger King. Ombudgeterade
medel används för nya serviser och dagvattenlösning.

52410
Tokarp/Stjärnehult,
etappII, va

Pågående projekt med vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar
pågår. Länsstyrelsen har förelagt att detta projekt måste färdigställas
vilket föranleder ombudgetering av medel.

52416
Törås, Anderstorp, va

Pågående projekt med vatten-, spillvatten- och dagvattenledningar
pågår. Länsstyrelsen har förelagt att detta projekt måste färdigställas
vilket föranleder ombudgetering av medel.

50005
Reinvesteringutrymme

Kvarvarande medel från 2014 ombudgeteras för att delvis täcka
pågående investering av maskintillbehör.

Projekt Kommentar:
Nämnd/styrelse: Kulturnämnden



Konstinköp, allmänt Pågår
Konstinköp, fastighet Pågår

Projekt Kommentar:
Spontan näridrottsplats Projektet pågår avslutas 2015, asfalt Gyllenfors
Aktivitetsanläggning Projektet pågår avslutas 2015
Skate/parkour

Projekt Kommentar:

Socialförvaltningens IT-
satsningar

Satsningen på E-hälsa kommer att medföra investeringskostnader
som förvaltningen idag inte kan kostnadsberäkna, men kommer
troligen att medföra betydande investeringskostnader. Begär 418 tkr i
ombudgetering.

Gruppboende
socialpsykiatri

Begärs överfört till 2015 p.g.a. senare driftsstart, 750 tkr.

Familjecentral
Smålandsstenar

Begärs överfört till 2015 p.g.a. senare driftsstart, 126 tkr.

Flytt av Svar/kultur till Begärs överfört till 2015 p.g.a. senare driftsstart, 173 tkr.
AMO A-torp.

Demenscentrum i södra
delen av kommunen

Begärs överfört till 2015 p.g.a. senare start av ombyggnation, 2 500
tkr.

KomHem Begär ombudgetering av 222 tkr då lokalfrågorna och möblering
därtill m.m. inte är lösta och därför inte är klara. Lokalfrågan i södra
kommundelen klar under våren 2015.

Reinvestering Begär ombudgetering av 493 tkr till 2015. Verksamhetenhar pga
arbetet med budgetanpassningar under 2014 inte hunnit slutföra alla
projekt. Arbete och upphandlingar pågår.

- Larmsystem på särskilda boenden.
- E-hemtjänst –ex. trygg nattlig omsorg.
- Innovativa brukarhjälpmedel.
- Nyckelhantering ex. Mobilnyckel.
- Arbetstekniska hjälpmedel bl.a. sängar.

- Inom programområde Funktionshinder och stöd har det uppstått
akuta behov inom korttidsverksamheten.

Nämnd/styrelse:Fritidsnämnden

Nämnd/styrelse: Socialnämnden



Projekt Kommentarer

56003 Fastighetsnämnd förfogande ska fördelas till andra projekt

56012 Upprustning sporthallar pågående investering

56013 Ombyggnad simhallar pågående investering

56314 Fastighetsnät kommunhuset Ska slut redovisas 2015

56451 Nordinskolan omb för hemvister Ska slut redovisas 2015

56457 Johan Orre omb för adm Ska slut redovisas 2015

56520 Gyllengården åtg i utemiljö pågående investering

56607 Gullvivesk övervakningskamror Ska slut redovisas 2015

56610 Sim- o sporth Atorp omb matsal Ska slut redovisas 2015

56615 Hagagården kök Ska slut redovisas 2015

56618 *Lundåkersk elanslut i klassru pågående investering

56659 Solbacka kompl fjärrvärmeansl Ska slut redovisas 2015

56672 K-huset omläggning värm o vent Ska slut redovisas 2015

56681 Vårdcent Smstenar fuktproblem pågående investering

56686 Gruppbostad Gislaved pågående investering

56713 Lugnet nytt avd kök pågående investering

56714 Gislow dagcent omb apparatskåp pågående investering

56722 Mariag byte styr o reglerutr pågående investering

56728 Gisle S C omb tappvarmvatten pågående investering

56729 Tilläggsisolering tre fastigh pågående investering

56742 Gislep omb restaurang- o livsm pågående investering

56744 Ekbacken sprinkling pågående investering

56746 Hagagården sprinkling pågående investering

56755 Ekbacken utbyte av ugn pågående investering

56756 Demensc utb ugn nedkyl-skåp pågående investering

56758 Åsenskolan rivning hus C pågående investering

56759 Gislaved Fjärrvärme pågående investering

56764 Utbyte av utomhusbelysning pågående investering

56768 Mariag ombygg trygghetsbostad pågående investering

56769 Västboskol ombygg AMO pågående investering

56772 Rönneljung ny ventilation pågående investering

56773 Åtteråssk ny ventilat till fsk pågående investering

56774 Lugnet byte styr- o reglerutr pågående investering

56791 *Parkgården försk köksvent mm pågående investering

56797 Hörsjöbadets omb av reception pågående investering

56804 Ombygg kök, Mariagården 13 pågående investering

56805 TK-förrådet Gvd, nytt maskrum pågående investering

56806 *TK-förrådet Gvd, ombygg ent pågående investering

56807 Sim/sporthall Atorp, inst gas pågående investering

56822 Kommunförråd Gvd, nytt datanät pågående investering

56825 Ölmestadsk,byte styr-&reglerut pågående investering

Nämnd/styrelse: Fastighetsnämnd



56826 Lundåkersk,byte styr-&reglerut pågående investering

56835 Utbyte underhållsfia gungor pågående investering

56839 Töråssko,diskmaskin avd Kvisen pågående investering

56840 A-torp, omb skolor/förskolor pågående investering

56841 Isabersskolan,ombygg ventilati pågående investering

56843 Klorreducering,simhall -14 pågående investering

56844 Omb slöjd bureskolan -14 pågående investering

56845 Parkering Sörgårdsskolan -14 pågående investering

56846 Ventilation gisle sportcent-14 pågående investering

56847 Värmepump nyckelpigan Reft-14 pågående investering

56848 Resecentrum Stenar -14 pågående investering

56849 Skattkistans fsk,nytt kokeri pågående investering

56852 Räddnstn Mossarp,förstärk tele pågående investering

56853 Solbacka,ombygg kyl- o frysrum pågående investering

56858 Uppgrad internsyst vårdfastigh pågående investering

56859 Gisle skolrestaurang,ombygg-14 pågående investering

56862 Musikskolan, vent i trumhus pågående investering

56863 Simhallar A-torp,Gvd,Sm omb-14 pågående investering

56865 Blomstervägen,omb för rehab pågående investering

56866 Gyllenforsskolan, belysning-14 pågående investering

56867 Digital larmöverf,inbrottslarm pågående investering

56871 Tummetott, ny nödutgång pågående investering

56873 Blomstervägen,omb vent kök pågående investering

56874 Östergården, nytt datanätverk pågående investering

56875 Solbacka, utbyte av stekbord pågående investering

56876 Växthuset, åtgärder i utemiljö pågående investering

56877 Solbacka,utbyt rökdektektor pågående investering

56879 Tallen fsk,utbyt lekredskap pågående investering

56880 Åtteråsskolan,omb personalrum pågående investering

56881 Skeppshultsskola,solavskärmnin pågående investering

56882 Solbacka, nya ugnar pågående investering

56883 Scenhuset,byte tak pågående investering

56884 Ölmestadskolan,ny dörr frit.he pågående investering

56885 Ölmestadskolan,akustikplattor pågående investering

56886 Östergården,nytt staket mm pågående investering

56887 A-torp simhall,ombyg reception pågående investering
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §70 Dnr: KS.2015.42

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 17 december 2014 beslutat om
tillämpningsföreskrifter för vägbidrag samt förslag till kommunfullmäktige att
anta Allmänna bestämmelser för bidrag till enskilda vägar.
Tekniska nämnden föreslår även kommunfullmäktige att upphäva gällande
allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning samt att föreslå
kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag för 2015 med 0,25 mnkr och att
detta utökas till 0,4 mnkr år 2016.

Grunden till tekniska nämndens förslag är att Trafikverket har infört ny
beräkningsmodell för årligt driftbidrag till enskilda vägar vilket kan innebära
högre vägbidragskostnader för kommunen.

Tekniska nämndens budgetanslag till enskilda vägar uppgår för år 2015 till 2,0
mnkr och detta bygger på en bidragsprocent på 30 % för A-vägar.

Tekniska nämndens beslut den 17 december 2014 innebär en sänkning från
30 % till 27,5 % för A-vägar och denna förändring samt Trafikverkets
förändringar innebär att 2015 års kostnader ökar med 0,25 mnkr till totalt 2,25
mnkr.

Om tekniska nämnden hade anpassat % -satsen till ca 23 % hade budgeterat
anslag varit tillräckligt och effekten hade ändå inneburit en ökning av
ersättningen till den enskilda vägen i och med att Trafikverkets bidragsdel har
ökat.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har vid sammanträde den 11 februari
2015 beslutat att föreslå kommunstyrelsen besluta att inte bevilja tekniska
nämnden ett utökat anslag till enskilda vägar för vare sig 2015 eller 2016, samt
att tekniska nämnden får återkomma med en anpassning av allmänna
bestämmelser för bidrag till enskilda vägar till en sådan nivå att tekniska
nämndens nuvarande totala driftbudgetram är oförändrad.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 17 december 2014, §162
Bilaga, tillämpningsföreskrifter för vägbidrag
Bilaga, förslag Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning
Bilaga, allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, antagna av kf
2011-11-24
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 februari 2015, § 25

Yrkande
Carina Johansson (C): Att återremittera ärendet till tekniska nämnden för en
ytterligare utredning av konsekvensen av Trafikverkets nya regler för Gislaveds
kommun.

Anders Gustafsson (SD) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): Bifall till
Carina Johansson (C) yrkande.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 70 (forts.)

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Tommy Stensson (S),
Gunnel Augustsson (S) och Peter Bruhn (MP): Bifall till allmänna utskottets
förslag och avslag på Carina Johansson (C) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och allmänna
utskottets förslag och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt allmänna
utskottets förslag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för allmänna utskottets förslag
Nej-röst för Carina Johanssons (C) yrkande

Omröstningsresultat
Med 10 ja-röster för allmänna utskottets förslag och 5 nej-röster för Carina
Johanssons (C) yrkande beslutar kommunstyrelsen enligt allmänna utskottets
förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inte bevilja tekniska nämnden ett utökat anslag till enskilda vägar för vare
sig 2015 eller 2016, samt

att tekniska nämnden får återkomma med en anpassning av allmänna
bestämmelser för bidrag till enskilda vägar till en sådan nivå att tekniska
nämndens nuvarande totala driftbudgetram är oförändrad.

Reservation
Carina Johansson (C) och Håkan Josefsson (C): Bidraget påverkas enl.
Trafikverkets "beräkningsmodell" av vägunderhållskostnad, klimatzon,
trafikklass och slitlager. Här har Trafikverket kommit fram till att kostnaden är
bra mycket högre än tidigare beräkningar. Enligt tekniska nämndens förslag
(tv 60% + gk 27,5%) ökar bidraget totalt med ca 30% (2013-2016). Gislaveds
kommuns del något lägre. Momskompensationen är försumbar, 0,1 % (se sista
sidan i KS PP kommunalt Vägbidrag), så hela höjningen är kompensation för
"kostnadsökning". Kostnadsökningen är inte bara högre priser utan utökat
underhåll p.g.a. mer snö och halkbekämpning, skyfall, ökad trafik m.m..
Detta måste Gislaveds kommun "hjälpa" till med så att vi inte får, från en redan
låg nivå, sänkt vägkvalitet på vårt enskilda vägnät.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-12-17     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §162    Dnr: TN.2014.91   318  

 

Bidragsregler för vägbidrag till enskilda vägar  

 

Ärendebeskrivning 

Trafikverket har infört ny beräkningsmodell för årligt driftbidrag till enskilda 

vägar vilket medför en avsevärt högre vägbidragskostnad för kommunen. 

Beräkningsmodellen införs stegvis fram till 2016. Trafikverket har samtidigt 

justerat bidragsprocenten för några vägkategorier. För A-vägar, som är den 

vanligaste vägkategorin, sänks bidragsprocenten från 65% till 60%. 

 

En justering i samma grad av kommunens bidragsprocent innebär en sänkning 

från 30% till 27,5% för A-vägar. Bidragskostnaden för årligt driftbidrag 2015 

kommer då att uppgå till 1,95 mnkr och 2016 till 2,1 mnkr. 2013 var kostnaden  

1,65 mnkr. 

 

Utöver kostnaden för årligt driftbidrag ingår även särskilda driftåtgärder och 

grusningsbidrag i totala budgeten för vägbidrag. Kostnad för vägbidrag kommer 

att bli minst 2,25 mnkr för 2015 och 2,4 mnkr för 2016 vid förändring enligt 

ovan. 

 

Då tekniska kontoret inte hade kännedom om Trafikverkets förändrade 

bidragssystem inför 2014 finns det inte medel i årets budget att tillämpa 

gällande bidragsregler. Enligt § 6 i de allmänna bestämmelserna har tekniska 

nämnden rätt att fatta beslut om särskilda tillämpningsföreskrifter. 

 

Utbetalning föreslås därför göras med den procentsats som medges inom 2014 

års budget utifrån Trafikverkets beräknade driftkostnad. 

 

Beslutsunderlag 

Trafikverkets nya beräkningsmodell för årligt driftbidrag till enskilda vägar. 

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, 

antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2011. 

Tekniska nämndens arbetsutskotts förslag till beslut 2014-12-03, §95. 

Förslag till Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds 

kommun, daterade den 10 december 2014.  

Förslag till tillämpningsföreskrifter för vägbidrag 2014, daterade den 10 

december 2014. 

Redovisning årligt driftbidrag 2013-2016. 

Tjänsteskrivelse till Tn 2014-12-17. 

 

Tekniska kontorets förslag till beslut 

 

att tekniska nämnden antar tillämpningsföreskrifter för vägbidrag 2014, enligt 

förslag daterat den 10 december 2014,  

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Allmänna 

bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, 

daterade 2014-12-10, att gälla fr o m den 1 april 2015, samt 

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva gällande 

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds 

kommun, antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2011, fr o m 

den 1 april 2015. 
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Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

Tn §162, forts. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att tekniska nämnden antar tillämpningsföreskrifter för vägbidrag 2014, enligt 

förslag daterat den 10 december 2014,  

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att anta Allmänna 

bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, 

daterade 10 december 2014, att gälla fr o m den 1 april 2015,  

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva gällande 

Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds 

kommun, antagna av kommunfullmäktige den 24 november 2011, fr o m 

den 1 april 2015, samt 

 

att tekniska nämnden föreslår kommunfullmäktige att bevilja tilläggsanslag 

med 250 tkr i 2015 års budget för vägbidrag och att budgeten utökas 

med 400 tkr fr o m 2016. 

 

 

 

Jäv 

Staffan Sjöblom (M) anmäler jäv och deltar inte i handläggningen av ärendet. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska kontoret  

 

 



  2011-08-26 
       

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD 
VÄGHÅLLNING I GISLAVEDS KOMMUN FR O M 2012-01-01 
 

Bidrags- § 1 
berättigade 
vägar A. Enskilda vägar som erhåller statsbidrag till underhåll på en av 

Trafikverket fastställd årlig underhållskostnad. 
 B. Övriga enskilda vägar, förutom skogsbilvägar. 
 
Bidrags- § 2 
berättigade 
åtgärder Byggnads- och anläggningsarbeten 
 A. Nybyggnad och iståndsättning av enskilda vägar enligt plan, godkänd 

av Trafikverket 
 B. Nybyggnad och iståndsättning av övriga enskilda vägar, dock ej 

skogsbilvägar 
 
 Underhåll 
 C. Underhåll av enskilda vägar, grundat på av Trafikverket fastställd 

kostnad. 
 D. Underhållsgrusning. 

 

Bidrags- § 3 
belopp   

 Nybyggnad 
 A. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag 
  Bidrag 20 - 30 % 
  Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad nybyggnadskostnad och 

utgörs av skillnaden mellan den beräknade kostnaden och statsbidraget 
(dock högst 30 % av beräknad kostnad). 

 
 B. Övriga enskilda vägar 
  Bidrag 15 % 
  Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.  
  Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar ej till 

bidrag. 
 
 Iståndsättning 
 C. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag 
  Bidrag 20 - 30 % 
  Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad iståndsättningskostnad 

och utgörs av skillnaden mellan den beräknade kostnaden och 
statsbidraget (dock högst 30 % av beräknad kostnad). 

 
 D. Övriga enskilda vägar 
  Bidrag 15 % 
  Bidrag utbetalas efter verklig kostnad. 
  Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar ej till 

bidrag. 
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 Underhåll 
 

 E. Enskilda vägar som är statsbidragsberättigade 
  

Vägkategori Bidragsprocent 

A  Väg för fast boende inom landsbygdsområde 30 

B Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där 

vägen inte har funktionen enbart som lokalväg 

(bostadsgata). 

30 

C Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed 

eller har del i vägen som till övervägande del alstrar 

trafiken. Årsdygnstrafiken skall normalt vara större 

än 25 fordon. 

20 

D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av 

betydelse för fast boende inom landsbygdsområde. 

Årsdygnstrafiken skall normalt vara större än 25 

fordon. 

30 

E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen 

utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen. 

30 

F Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken skall normalt 

vara större än 25 fordon.  

25 

 
 Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Totalt 

bidrag som betalas ut av stat och kommun skall aldrig överstiga 100 % av 
beräknad underhållskostnad. 

 
 F. Övriga enskilda vägar 
  Bidrag 40 % 
  Bidrag utbetalas efter verklig kostnad för grus, levererat och utspritt på 

vägen. I grusningsbidraget anses även ingå ett visst bidrag till övrig 
väghållning.  

  Bedömning av om åtgärden är att anse som underhållsgrusning eller 
iståndsättning sker från fall till fall genom att mängden påfört grus 
sätts i relation till väglängden (riktpunkt är 1 m3 grus/10 m väg, som är 
3 meter bred). 

  Underhållsgrusning, vars gruskostnad understiger 500 kr berättigar ej 
till bidrag. 

 
Undantags- § 4 
bestämmelser 

Bidrag skall icke betalas ut till skogsvägar, inägovägar, vägar inom 
industriområde, upplagsplats, tomt eller annan anläggning där vägen 
huvudsakligen är avsedd för internt bruk. Samma sak gäller fritidshus eller 
jämförlig anläggning där vägen till huvudsaklig del har klart enskild 
karaktär, d v s område där allemansrätten ej är gällande. 
 
Bidrag beviljas ej till smärre arbeten, uppenbart olämpliga eller 
oekonomiska företag samt undermåligt utförda arbeten. 
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Avstängning 
Om bidrag utbetalats till väg i någon av ovan angivna former, får 
bidragstagaren ej avstänga vägen för allmänheten annat än när tjällossning 
eller ihållande regn avsevärt försämrar vägens bärighet. 
 

Bidrags- § 5 
givningens 
administration Tekniska nämnden är bidragsmyndighet och förmedlingsorgan för samtliga 

bidrag till enskild väghållning. 
 

Ansökan om bidrag ställes till tekniska nämnden som genom tjänsteman vid 
kommunens tekniska kontoret prövar ärendet och utför den besiktning och 
granskning som i varje särskilt fall är erforderlig.  
 
Ansökan skall inges senast ett år efter det att den bidragsberättigade 
åtgärden betalats.  
 
Underhållsbidrag till enskild väg, som erhåller statsbidrag, utanordnas utan 
ansökan en gång årligen efter den lista på fastställda kostnader och 
statsbidrag som Trafikverket tillställer kommunen. Utbetalning sker till den 
person som i listan angivits som betalningsmottagare. Vid ändring i fastställt 
kostnadsunderlag eller annan ändring åligger det vägsamfälligheten att 
ansöka härom eller meddela ändringen till tekniska nämnden. 
 
Till stöd för ansökan om nybyggnads- och iståndsättningsbidrag till enskild 
väg, som erhåller statsbidrag, skall bifogas kostnadsberäkning samt 
slutbesiktningsprotokoll från Trafikverket. 
 
Till stöd för ansökan om bidrag till nybyggnad, iståndsättning samt 
underhållsgrusning av övriga enskilda vägar skall bifogas fakturakopior, 
som styrker kostnaderna på godtagbart sätt. Bidrag utbetalas ej på i räkning 
ingående mervärdesskatt. 
 

Tillämp- § 6 
ningsföre- 
skrifter Tekniska nämnden äger utfärda de ytterligare detaljbestämmelser och 

tillämpningsföreskrifter som kan bli erforderliga. Likaså äger tekniska 
nämnden under övergångstiden fatta beslut om de särskilda 
övergångsbestämmelser som beslutet kan föranleda. 

 
 Bidrag beviljas inom den bidragsram som finns anvisad i respektive 

årsbudget. Om bidrag inte kan utbetalas det år som ansökningshandlingarna 
inges skall utbetalning av bidraget prövas nästföljande år. 

 
 Dessa allmänna bestämmelser antogs av kommunfullmäktige den 24 

november 2011, §155 och träder i kraft 2012-01-01. 
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Förslag till       

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR BIDRAG TILL ENSKILD 

VÄGHÅLLNING I GISLAVEDS KOMMUN FR O M 2015-04-01 
Bidrags- 

berättigade 

vägar  

§ 1 

A. Enskilda vägar som erhåller statsbidrag till underhåll på en av Trafikverket 

fastställd årlig underhållskostnad. 

B. Övriga enskilda vägar, förutom skogsbilvägar 

 

Bidrags- 

berättigade 

åtgärder  

§ 2 

Byggnads- och anläggningsarbeten 

A. Nybyggnad och iståndsättning av enskilda vägar enligt plan, godkänd av 

Trafikverket 

B. Nybyggnad och iståndsättning av övriga enskilda vägar, dock ej skogsbilvägar 

 

 Underhåll 

C. Underhåll av enskilda vägar, grundat på av Trafikverket fastställd kostnad. 

D. Underhållsgrusning. 

 

Bidrags- 

belopp 

§ 3 

Nybyggnad 

A. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag 

 Bidrag 20 - 30 % 

 Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad nybyggnadskostnad och utgörs 

av skillnaden mellan den beräknade kostnaden och statsbidraget (dock högst 

30 % av beräknad kostnad). 

 

B. Övriga enskilda vägar 

 Bidrag 15 % 

 Bidrag utbetalas efter verklig kostnad.  

 Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar ej till bidrag. 

 

Iståndsättning 

C. Enskilda vägar som är berättigade till statsbidrag 

 Bidrag 20 - 30 % 

 Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad iståndsättningskostnad och 

utgörs av skillnaden mellan den beräknade kostnaden och statsbidraget (dock 

högst 30 % av beräknad kostnad). 

 

D. Övriga enskilda vägar 

 Bidrag 15 % 

 Bidrag utbetalas efter verklig kostnad. 

 Arbeten, vilkas totalkostnad understiger 2 000 kr, berättigar ej till bidrag. 
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 Forts. § 3 

Underhåll 

E. Enskilda vägar som är statsbidragsberättigade 

Vägkategori 

 

Bidragsprocent 

A  Väg för fast boende inom landsbygdsområde 27,5 

B Väg för fast boende inom bebyggelseområde 

och där vägen inte har funktionen enbart 

som lokalväg (bostadsgata). 

26 

C Genomfartsväg för andra än dem som bor 

utmed eller har del i vägen som till 

övervägande del alstrar trafiken. 

Årsdygnstrafiken skall normalt vara större 

än 25 fordon. 

20 

D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte 

är av betydelse för fast boende inom 

landsbygdsområde. Årsdygnstrafiken skall 

normalt vara större än 25 fordon. 

27,5 

E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där 

vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen. 

26 

F Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken skall 

normalt vara större än 25 fordon.  

23 

 

Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Totalt 

bidrag som betalas ut av stat och kommun skall aldrig överstiga 100 % av 

beräknad underhållskostnad. 
 

 F. Övriga enskilda vägar 

 Bidrag 40 % 

 Bidrag avser underhållsgrusning och utbetalas efter verklig kostnad för 

grus, levererat och utspritt på vägen. 

 Bedömning av om åtgärden är att anse som underhållsgrusning eller 

iståndsättning sker från fall till fall genom att mängden påfört grus sätts 

i relation till väglängden (riktpunkt är 1 m3 grus/10 m väg, som är 3 

meter bred). 

 Underhållsgrusning, vars gruskostnad understiger 500 kr berättigar ej 

till bidrag. 

Undantags-  

bestämmelser 

§ 4 

Bidrag skall icke betalas ut till skogsvägar, inägovägar, vägar inom industriområde, 

upplagsplats, tomt eller annan anläggning där vägen huvudsakligen är avsedd för 

internt bruk. Samma sak gäller fritidshus eller jämförlig anläggning där vägen till 

huvudsaklig del har klart enskild karaktär, d v s område där allemansrätten ej är 

gällande. 

 

Bidrag beviljas ej till smärre arbeten, uppenbart olämpliga eller oekonomiska 

företag samt undermåligt utförda arbeten. 
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Forts § 4 

Avstängning 

Om bidrag utbetalats till väg i någon av ovan angivna former, får bidragstagaren 

inte stänga av vägen för allmänheten annat än när tjällossning eller ihållande regn 

avsevärt försämrar vägens bärighet. 

 

Bidrags- 

givningens 

administration 

§ 5 

Tekniska nämnden är bidragsmyndighet och förmedlingsorgan för samtliga bidrag 

till enskild väghållning. 

 

Ansökan om bidrag ställes till tekniska nämnden som genom tjänsteman på 

tekniska kontoret prövar ärendet och utför den besiktning och granskning som i 

varje särskilt fall är erforderlig.  

 

Ansökan skall inges senast ett år efter det att den bidragsberättigade åtgärden 

betalats.  

 

Underhållsbidrag till enskild väg, som erhåller statsbidrag, utanordnas utan ansökan 

en gång årligen efter den lista på fastställda kostnader och statsbidrag som 

Trafikverket tillställer kommunen. Utbetalning sker till den person som i listan 

angivits som betalningsmottagare. Vid ändring i fastställt kostnadsunderlag eller 

annan ändring åligger det vägsamfälligheten att ansöka härom eller meddela 

ändringen till tekniska nämnden. 

 

Till stöd för ansökan om nybyggnads- och iståndsättningsbidrag till enskild väg, 

som erhåller statsbidrag, skall bifogas kostnadsberäkning samt 

slutbesiktningsprotokoll från Trafikverket. 

 

Till stöd för ansökan om bidrag till nybyggnad, iståndsättning samt 

underhållsgrusning av övriga enskilda vägar skall bifogas fakturakopior, som styrker 

kostnaderna på godtagbart sätt. Bidrag utbetalas även på ingående mervärdesskatt. 

 

Tillämp- 

ningsföre- 

skrifter 

§ 6 

Tekniska nämnden äger utfärda de ytterligare detaljbestämmelser och 

tillämpningsföreskrifter som kan bli erforderliga. Likaså äger tekniska nämnden 

under övergångstiden fatta beslut om de särskilda övergångsbestämmelser som 

beslutet kan föranleda. 

 

Bidrag beviljas inom den bidragsram som finns anvisad i respektive årsbudget. Om 

bidrag inte kan utbetalas det år som ansökningshandlingarna inges skall utbetalning 

av bidraget prövas nästföljande år. 

 

Dessa allmänna bestämmelser antogs av kommunfullmäktige den XX 2015, § XX 

och träder i kraft 2015-04-01 
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TILLÄMPNINGSFÖRESKRIFTER FÖR VÄGBIDRAG 2014 
 

Trafikverket har infört ny beräkningsmodell för årligt driftbidrag till enskilda vägar, vilket för 2014 

innebär att bidragskostnaden för Gislaveds kommun blir nästan 300 000 kr högre än förväntat, vid 

tillämpning av gällande bidragsregler.  

 

Av bidragsreglerna framgår att bidrag kan beviljas inom den bidragsram som finns anvisad i respektive 

årsbudget, och för år 2014 föreslår därför tekniska kontoret en sänkning av procentsatsen enligt 

nedan.  

 

Tillämpningsföreskrifter för 2014 avseende § 3 Underhåll, Allmänna 

bestämmelser för bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun 

 

E. Enskilda vägar som är statsbidragsberättigade 

Vägkategori 

 

Bidragsprocent 

A  Väg för fast boende inom landsbygdsområde 25,5 

B Väg för fast boende inom bebyggelseområde 

och där vägen inte har funktionen enbart 

som lokalväg (bostadsgata). 

22 

C Genomfartsväg för andra än dem som bor 

utmed eller har del i vägen som till 

övervägande del alstrar trafiken. 

Årsdygnstrafiken skall normalt vara större 

än 25 fordon. 

20 

D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte 

är av betydelse för fast boende inom 

landsbygdsområde. Årsdygnstrafiken skall 

normalt vara större än 25 fordon. 

25,5 

E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där 

vägen utgör uppsamlingsväg för bebyggelsen. 

22 

F Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken skall 

normalt vara större än 25 fordon.  

21,5 

 

Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. Totalt bidrag som betalas ut av stat 

och kommun skall aldrig överstiga 100 % av beräknad underhållskostnad. 

 

Dessa tillämpningsföreskrifter antogs, med stöd av 6 § Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild 

väghållning, av tekniska nämnden den 17 december 2014, §162, och gäller enbart för utbetalning av 

bidrag till statsbidragsberättigade enskilda vägar år 2014.  

 



Kommunalt vägbidrag 
Budget 2014: 1 950 000 kr 

Årligt driftbidrag 
1 670 000kr 

Särskilt 
driftbidrag 

Grusnings
bidrag 



Vägkategori Bidragsprocent 
A  Väg för fast boende inom landsbygdsområde 30 
B Väg för fast boende inom bebyggelseområde och där 

vägen inte har funktionen enbart som lokalväg 

(bostadsgata). 

30 

C Genomfartsväg för andra än dem som bor utmed eller 

har del i vägen som till övervägande del alstrar trafiken. 

Årsdygnstrafiken skall normalt vara större än 25 fordon. 

20 

D Väg för det rörliga friluftslivet och som inte är av 

betydelse för fast boende inom landsbygdsområde. 

Årsdygnstrafiken skall normalt vara större än 25 fordon. 

30 

E Väg för normalt minst 25 fritidshus och där vägen utgör 

uppsamlingsväg för bebyggelsen. 
30 

F Väg för näringslivet. Årsdygnstrafiken skall normalt vara 

större än 25 fordon.  
25 

 Underhåll 
 

 E.       Enskilda vägar som är statsbidragsberättigade 
  

 

Bidrag beviljas efter av Trafikverket beräknad underhållskostnad. 
Totalt bidrag som betalas ut av stat och kommun skall aldrig överstiga 
100 % av beräknad underhållskostnad 



Trafikverket inför ny beräkningsmodell för årligt 
driftbidrag till enskilda vägar 

• Gäller från 1/1 2014 med anpassningsperiod på 3 år. 
• Justerade driftkostnader 
• Full kompensation för moms 
• Sänkt bidragsprocent  



Bidragsprocent Trv/Gk 

Vägkategori Trv tidigare Trv ny Gk nuvarande Gk förslag 

A 65% 60% 30% 27,5% 

B 35% 30% 30% 26% 

C 80% 80% 20% 20% 

D 65% 60% 30% 27,5% 

E 35% 30% 30% 26% 

F 65% 60% 25% 23% 



Ställningstagande 

- Trafikverkets beräkningsmodell. 
 
- Höjt bidragsbelopp till enskilda väghållare. 
 
- Gk förändring av bidragsprocenten följer Trv förändring. 
 
- Budget. 



REDOVISNING ÅRLIGT DRIFTBIDRAG 2013-2016 

Exempel på hur bidraget till tre enskilda vägar påverkas 

  2013 2014 2015   2016   

    G.a systemet Förslag  G.a systemet Förslag 

  Tv 65 % Tv 60 % Tv 65% Tv 60 % Tv 65% Tv 60 % 

  Gk 30 % Gk 25,5 % Gk 30% Gk 27,5% Gk 30% Gk 27,5 % 

Väg 1 172 139 193 840 179 093 202 341 182 675 215 914 kr 

Beräknad driftkostnad 181 199 226 713 188 519 231 247 192 290 246 759 kr 

Väg 2 33 303 34 928 34 649 38 307 35 342 40 513 kr 

Beräknad driftkostnad 35 056 40 851 36 472 43 779 37 202 46 301 kr 

Väg 3 180 311 193 681 187 596 216 869 191 347 233 547 kr 

Beräknad driftkostnad 189 801 226 528 197 469 247 850 201 418 266 911 kr 

I det som benämns "Gamla systemet" har den bidragsberättigade kostnaden räknats upp med 2% varje år med utgångspunkt från 2013 års belopp 

Samlat utgående bidrag till enskilda vägar inom Gislaveds kommun 

Totalt 5 440 000 5 816 000 5 912 000 6 633 000 6 030 000 7 059 000 

Bidragskostnad för Gislaveds kommun 

Årlig drift 1 651 000 1 672 000 1 700 000 1 941 000 1 734 000 2 075 000 



REDOVISNING ÅRLIGT DRIFTBIDRAG 2013-2016 

Exempel på hur bidraget till tre enskilda vägar påverkas 

  2013 2015     2016     

    G.a systemet Förslag  22% G.a systemet Förslag 22% 

  Tv 65 % Tv 65% Tv 60 % Tv 60% Tv 65% Tv 60 % Tv 60%  

  Gk 30 % Gk 30% Gk 27,5% Gk 22% Gk 30% Gk 27,5 % Gk 22 % 

Väg 1 172 139 179 093 202 341 189 623 182 675 215 914 kr 202 343 kr 

Beräknad driftkostnad 181 199 188 519 231 247 231 247 192 290 246 759 kr 246 759 kr 

Väg 2 33 303 34 649 38 307 35 899 35 342 40 513 kr 37 967 kr 

Beräknad driftkostnad 35 056 36 472 43 779 43 779 37 202 46 301 kr 46 301 kr 

Väg 3 180 311 187 596 216 869 203 237 191 347 233 547 kr 218 867 kr 

Beräknad driftkostnad 189 801 197 469 247 850 247 850 201 418 266 911 kr 266 911 kr 

I det som benämns "Gamla systemet" har den bidragsberättigade kostnaden räknats upp med 2% varje år med utgångspunkt från 2013 års belopp 

Samlat utgående bidrag till enskilda vägar inom Gislaveds kommun 

Totalt 5 440 000 5 912 000 6 804 000 6 448 000 6 030 000 7 158 000 6 776 000 

Bidragskostnad för Gislaveds kommun 

Årlig drift 1 651 000 1 700 000 1 941 000 1 585 000 1 734 000 2 075 000 1 693 000 

Beräknad kostnad 

Indexökning med 2% är medräknat 



Tillämpningsföreskrifter 
 

 
§ 6 
Tekniska nämnden äger utfärda de ytterligare detaljbestämmelser och 
tillämpningsföreskrifter som kan bli erforderliga. Likaså äger tekniska nämnden 
under övergångstiden fatta beslut om de särskilda övergångsbestämmelser som 
beslutet kan föranleda. 
 
Bidrag beviljas inom den bidragsram som finns anvisad i respektive årsbudget. 
Om bidrag inte kan utbetalas det år som ansökningshandlingarna inges skall 
utbetalning av bidraget prövas nästföljande år. 
 



Moms 

Exempel gällande moms 

Beräknad bidragsgrundande kostnad, exkl moms:       100 000 kr  

Regler Bidrag 
TRV 

Bidrag 
GK 

Kostnad, exkl 
moms 

Andel moms 
som är bidrags-
grundande 

Bidrags-
grundande 
moms (25 %) 

Beräknad 
kostnad, inkl 
moms 

Bidrag TRV Bidrag GK Summa: 

Enligt 2013 års regler 65% 30%       100 000 kr  60%      15 000 kr     115 000 kr    74 750 kr    34 500 kr   109 250 kr  
Enligt 2015 års regler 60% 27,5%       100 000 kr  100%      25 000 kr     125 000 kr    75 000 kr    34 375 kr   109 375 kr  
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Reglemente för kommunstyrelsen i Gislaveds kommun

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i
detta reglemente.

1. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter

1.1. Ledningsfunktionen

1 §

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för
hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens
ekonomi och verksamheter.

2 §

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna

 utvecklingen av den kommunala demokratin

 personalpolitiken

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning

 arbetet med att effektivisera administrationen

 utvecklingen av informationssystem, IT-verksamhet och kommunikation

 övergripande verksamhetssystem

 den interna och externa informationen

 EU-frågor och internationellt arbete

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet

 utvecklingen av brukarinflytandet.

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och
agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov.

1.2. Styrfunktionen
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3 §

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i
målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och
ekonomiskt

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten
utvecklas, att de mål som satts av fullmäktige har uppnåtts samt hur den ekonomiska
ställningen är under budgetåret

 ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och förvaltningscheferna

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av
betydelse för kommunen

 att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de krav som anges i 3 kap.
17 och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i

 att årligen, senast den 10 mars, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3
kap 17 – 18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder

 ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra
likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller
annars har intresse i

 ha det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll

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

2. Kommunstyrelsens övriga verksamheter

2.1. Ekonomisk förvaltning

4 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av
kommunfullmäktige meddelade föreskrifter.

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel inom den beloppsram och de
riktlinjer som fullmäktige fastställt. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens
inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för
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indrivning av förfallna fordringar.

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a
att

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, som inte uppdragits åt
annan nämnd

 pröva övertagande av lån och besluta om infriande av förlustansvar

 tillse att riskhanteringen aktivt hanteras och att kommunens behov av
försäkringsskydd är tillgodosett

 samordna upphandlingsverksamheten i den mån det inte uppdragits åt annan

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden

 handha partiell inlösen av pensionsskulden via pensionsförsäkring

2.2. Personalpolitiken

5 §

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess
arbetstagare

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom
vad gäller 11 - 14, 19 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra
nämnders verksamhetsområden

 besluta om stridsåtgärd

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare

 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130 samt lag
om ändring av kommunala delegationslagen SFS 1999:297)

 utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik

 samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för
personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling,
personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård, jämställdhetsfrågor och
diskrimineringsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv

 ge råd och biträde i personalpolitiska frågor till förvaltningar och verksamheter

 vara anställningsmyndighet för personal inom kommunstyrelseförvaltningen.
Kommunstyrelsen ska också i samråd med berörd nämnd vara anställningsmyndighet
för samtliga nämnders förvaltningschefer

 förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnds förvaltning och verksamheter
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till en annans

 medverka till att personalekonomisk redovisning sker.

2.3. Övrig förvaltning

6 §

Uppgifter enligt speciallagstiftning

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd) och
kristidsnämnd (Ransoneringslag 1978:268).

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor
(LSO) avseende förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor. Räddningsnämnden svarar
för räddningstjänst enligt LSO. Kommunstyrelsen ansvarar även för förebyggande
verksamhet enligt lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära
händelser.

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i
arkivreglemente.

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över.

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.

2.4. Övrig verksamhet

7 §

Kommunstyrelsen har vidare hand om

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja
sysselsättningen och näringslivet i kommunen

 turismverksamhet

 mark- och exploateringsverksamheten i den mån ansvaret för fastigheter inte
överlämnats till annan nämnd eller styrelse

 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning,
byggnadsväsende med mera

 ansvara för det geografiska informationssystemet (GIS)

 kommunens centrala informationsverksamhet

 samordning av folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet

 reformering av kommunstyrelsen regelbestånd och utformningen av fullmäktiges
handlingar
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 beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan
nämnd

2.5. Delegering från kommunfullmäktige

8 §

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige
angivit

 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige bestämt

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och som
faller under kommunstyrelsens verksamhetsområde med en upplåtelsetid på högst
fem år

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av plan- och bygglagen
av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och
andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet eller del av fastighet
understigande 5 000 m² utanför detaljplanelagt område med stöd av den
kommunomfattande översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna eller
andra kommunala beslut och inom den av kommunfullmäktige fastställda
kostnadsramen och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal

 avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror

 kommunens verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida
krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situationer

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av
principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av
yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie
sammanträde med fullmäktige.

 att verksamheten har en tillfredställande organisation
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3. Ansvar och rapporteringsskyldighet

9 §

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen
och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas och hur
den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

4. Kommunstyrelsens arbetsformer

4.1. Sammansättning

10 §

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare.

4.2. Ersättarnas tjänstgöring

11 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i
ordningen.

12 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende,
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.
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4.3. Inkallande av ersättare

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid
styrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och
som inte redan kallats in.

4.4. Ersättare för ordföranden

14 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett
helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

4.5. Ersättares yttranderätt

15 §

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte
delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

5. Sammanträdena

5.1. Tidpunkt

16 §

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer.

5.2. Kallelse

17 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.



10

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara
ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

5.3. Ordföranden

18 §

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden om inte kommunstyrelsen har bestämt annat i ett särskilt fall

 se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål

 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda.

5.4. Kommunalråd

19 §

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är tillika
kommunalråd.

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid
sammanträden i samtliga nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör
myndighetsutövning mot någon enskild.

Kommunalråden ska ha en löpande dialog med kommunala företag och stiftelser.
Kommunalråden ska också utöva den löpande ägarfunktionen i relation till de kommunala
företagen enligt § 3 och de riktlinjer som framgår av den av kommunfullmäktige antagna
företagspolicyn, § 5. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen. Vid större avvikelser eller
projekt bör representanter för företagsstyrelsen och/eller företagsledningen rapportera till
kommunstyrelsen.

Kommunalråden svarar för den årliga överläggningen med Gnosjö kommun avseende
ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhetsmål för
den gemensamma räddningsnämnden. Ekonomiska ramar och mål behandlas av Gislaveds
kommuns kommunfullmäktige senast i juni månad.
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5.5. Justering av protokoll

20 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller för
utskottens protokoll.

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

5.6. Yrkanden

21 §

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de yrkanden som har
framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara skriftliga och överlämnas till
ordförande när de framställs.

5.7. Reservation

22 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.

5.8. Protokollsanteckning

23 §

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt uttalande eller
liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för protokollets innehåll, att avgöra om
protokollet ska innehålla denna anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av
innehållet i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet.

5.9. Delgivning

24 §

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan
anställd som styrelsen bestämmer.
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5.10. Närvarorätt

25 §

Vid kommunstyrelsens sammanträden får, om styrelsens ordförande begär det,
kommundirektören och styrelsens förvaltningschefer, nämnder och styrelsers presidier och
dess förvaltningschefer eller annan föredragande tjänsteman vara näravarande med rätt att
föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten som berör vederbörandes
verksamhetsområde.

5.11. Undertecknande av handlingar

26 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas
av kommunalråd, dvs. ordföranden eller vid förfall för denne av 1:e vice ordföranden eller
2:e vice ordföranden.

6. Utskott

27 §

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott. Utskottet består av sju ledamöter
och sju ersättare.

Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad
delegationsordning i frågor som rör

 mål och budget, bokslut och uppföljning samt ekonomisk förvaltning (kommunstyrelsens

reglemente § 3 och 4)

 översiktlig planering och användning av mark och vatten

 bostadsförsörjning

 miljö- och naturvård

 energiplanering

 infrastruktur- och kommunikationer, samt

 övriga frågor som inte rör utvecklingen av den kommunala demokratin, utveckling av

medborgar- och brukarinflytandet, intern och extern information och arbetet med att

reformera det kommunala regelbeståndet.

28 §

Inom kommunstyrelsen ska det också finnas ett näringsutskott för näringslivsfrågor och
mark- och exploateringsfrågor. Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare.

Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad
delegationsordning i frågor som rör.
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 sysselsättningen och näringslivet i kommunen

 turismverksamheten

 EU-frågor och internationellt arbete

 mark- och exploateringsverksamheten samt bevaka kommunens intressen inom

fastighetsbildning

29 §

Inom kommunstyrelsen ska vidare finnas ett personalutskott som ska bereda ärenden till
kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor rörande
personalpolitiken enligt § 5 ovan.

Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare.

30 §

Kommunstyrelsen väljer för samma tid som fullmäktige valt styrelsen bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt
uppdrag för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

31 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att
tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda
ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.

32 §

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det.

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

7. Samverkansorgan

33 §

Kommunstyrelsen har följande samverkansorgan:

 Folkhälsorådet

 Brottsförebyggande rådet

 Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor
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Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter regleras i särskilda reglementen antagna
av kommunfullmäktige.

För samverkan mellan förvaltningarna har kommunstyrelsen två grupper för
planeringssamråd:

 Grupp för planeringssamråd mellan kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden
och socialnämnden.

 Grupp för planeringssamråd mellan kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och
tekniska nämnden.

Till båda grupperna kan företrädare från nämnder/förvaltningar adjungeras.



15

8. Kommentarer till kommunstyrelsens reglemente

1.1Ledningsfunktionen
Här anges styrelsens lednings- och samordningsfunktioner. Bestämmelserna är ett
utflöde av 6 kap 1 och 2 §§ KL. Det är ytterst en politisk fråga hur man ser på
kommunstyrelsens roll. Bestämmelsen i 2 § ska ange exempel på de viktigaste
kommunala områdena och i tidigare revidering har det kompletterats med –
övergripande verksamhetssystem.

1.2Styrfunktionen
Bestämmelsen ger styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva
ledningsfunktionen enligt 1 och 2 §§. Punkterna fem och sex som rör de kommunala
företagen ska jämföras med § 4 i den av kommunfullmäktige antagna Företagspolicyn. I
denna sägs att kommunstyrelsen ska utifrån kommunallagen, 6 kap 1 §, och utifrån § 3 i
reglementet för kommunstyrelsen utöva uppsikt över kommunens företag (avser även
stiftelser). Kommunstyrelsen har därför rätt till information från företagen i den
utsträckning som anses erforderlig.

2.1 Ekonomisk förvaltning
I första punkten under övrig ekonomisk förvaltning anges uppgiften att underhålla och
förvalta kommunens fasta och lösa egendom (det inkluderar förvaltningen av
kommunens markinnehav), som inte uppdragits åt annan nämnd. Vilken egendom det rör
sig om anges i en bilaga till reglementena för tekniska nämnden och fastighetsnämnden
antagen av kommunfullmäktige 2011-06-20.

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2009 att delar av pensionsskulden ska
löses in genom partiell inlösen via pensionsförsäkring. Tidpunkt och storlek på den
partiella inlösen ska bestämmas av kommunstyrelsen utifrån ekonomiska förutsättningar.

2.3 Övrig förvaltning
Om styrelsen har hand om specialreglerade uppgifter ska det anges i reglementet. När
det gäller krisledningsnämnden är det ordförande i nämnden eller vid förhinder för
denne, vice ordföranden, som bedömer när en extraordinär händelse medför att
krisledningsnämnden ska träda i funktion.

2.4 Övrig verksamhet
Bestämmelsen anger de s.k. ”fakultativa” uppgifter där kommunstyrelsen har ett
verksamhetsansvar och tydliggör avgränsningar gentemot andra nämnder.
Den första punkten anger att kommunstyrelsen har hand om sysselsättnings- och
näringslivsfrågor och det innefattar både landsbygd och tätort.

Exploateringsverksamhet, som anges som andra punkt i § 7, innebär åtgärder för att
anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för tomtmark/kvartersmark för bostäder,
verksamheter och allmänt ändamål som t.ex. skola. I exploateringsverksamhet ingår
också att ge uppdrag och projektera samt bygga gemensamma anläggningar som t.ex.
gator, grönområden och VA. Ansvaret för projektering och utförandet av dessa uppdrar
kommunfullmäktige åt tekniska nämnden i samband med upprättande av
investeringsbudgeten varje år.
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2.5Delegering från kommunfullmäktige
Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 5 kap 9 § första stycket eller som
enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnd.
När det gäller ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att besluta
om avgifter till nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig kommunalekonomisk
betydelse och inte vara av principiell vikt. Dessutom ska det hålla sig inom av fullmäktige
tagna riktlinjer.

Tredje punkten i § 8 avser upplåtelsetid om max fem år. Upplåtelsetid över fem år bör
hanteras av kommunfullmäktige då det är en fråga om långsiktig markanvändning.
Däremot är det fullt möjligt att förlänga avtalstiden utan kommunfullmäktiges
godkännande. (i enlighet med SKL:s rekommendationer).

Den fjärde punkten i § 8 handlar om köp, försäljning etc. av fastighet som har stöd i
detaljplan.

Den femte punkten handlar däremot om köp, försäljning etc av fastighet som ligger
utanför detaljplanelagt område och understiger 5 000 m². För att genomföra vissa
kommunala intentioner utanför detaljplanelagt område t.ex. utbyggnad av gc-väg är
mindre markförvärv nödvändiga. Det kan därför vara bra att små markförvärv,
försäljningar alternativt byten kan genomföras genom ett godkännande av
kommunstyrelsen och eventuellt i förlängningen på delegation till aktuellt utskott. När
det gäller bedömning av ersättning/köpeskilling ska den ske enligt kommunfullmäktiges
riktlinjer och inom befintlig budget. I delegationsbeslutet måste tydligt framgå vilket stöd
som finns för beslutet i den kommunomfattande översiktsplan eller de fördjupade
översiktsplanerna eller i tidigare fattade kommunala beslut.

4.2Ersättarnas tjänstgöring

Bestämmelsen om ersättarens företräde i § 11 i fjärde stycket motsvarar vad som gäller
för fullmäktige i 5 kap 13 § andra stycket KL. I de fall en sådan ordning leder till
partiväxling är det infört en regel av innebörd att en ersättare som kommer för sent till
sammanträdet men som står före tjänstgörande ersättare i turordningen får träda in.
Regeln är enligt SKL:s grundförslag till reglemente (cirkulär 1991:147).

§ 12 handlar om vad som gäller kring växeltjänstgöring. Skrivningen innebär att praxis om
växeltjänstgöring är inskrivet i reglementet. Växeltjänstgöring får endast användas i
särskilda situationer. I första stycket anges att en ledamot eller en ersättare som har
avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra när ärendet har
avgjorts. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för fullmäktige. Om ersättare finns
närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från
annat parti eller motsatta blocket måste kallas in. För att undvika partiväxling finns i
andra stycket en regel som gör det tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra
växelvis. Bestämmelsen stämmer överens med kommunal praxis i nämnderna. Detta
innebär att en ledamot som avbrutit tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv åter får
tjänstgöra när hindret inte längre finns. Bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder
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till partiväxling och får endast tillämpas vid ett tillfälle under ett sammanträde.

5.2Kallelse
Kallelsen ska vara skriftlig och får alltså inte vara muntlig. Denna skrivning hindrar inte att
kallelsen sedan distribueras digitalt.

5.4 Kommunalråd

I § 19 anges att kommunalråden ska ha en löpande dialog med kommunala bolag och
stiftelser. Det handlar om den löpande kontakten och samtalen och innebär inte att de
tar över den löpande uppsikten som ligger på kommunstyrelsen enligt § 3 i
kommunstyrelsens reglemente och genomförs av kommunstyrelsens presidium enligt §
30 i reglementet och § 5 i Företagspolicyn.

I avtalet om samverkan i gemensam räddningsnämnd mellan Gislaveds och Gnosjö
kommuner regleras frågan om verksamhetsstyrning och budget i § 6. I avtalet regleras att
överenskommelse årligen ska träffas mellan kommunernas kommunstyrelser och
räddningsnämnden om ekonomiska ramar för kommande års drift- och
investeringsbudget och för verksamhetsmål så att beslut kan tas i Gislaveds
kommunfullmäktige senast i juni månad. I § 19 i kommunstyrelsens reglemente regleras
att det är kommunalråden som svarar för den årliga överläggningen.

5.6 Yrkanden

I § 21 anges att säryrkanden ska vara skriftliga. I och med att kommunstyrelsen arbetar
med digitala handlingar bör yrkandena överlämnas i digital form, t.ex. via e-post senast
direkt efter att de har framställts.

7. Samverkansorgan

Folkhälsorådet, brottsförebyggande rådet och referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor
är referensgrupper för dialog med det omgivande samhället. Planeringssamråden är
grupper för samverkan mellan nämnder/förvaltningar. Planeringssamråden benämns i
dagligt tal mjuka ps ( kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden) och hårda ps (kommunstyrelsen, bygg- och miljönämnden och tekniska
nämnden).



 
 
 
 
 
 
  
 

 1  

 
 
 
 

Styrdokument 
Dokumenttyp: Regler 
Beslutat av: Kommunfullmäktige 
Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige 2014-06-23 § 98 
Ansvarig: Kanslichefen 
Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden 
Följas upp:  Minst vart 4:e år 

 
 
 

 
 
 

Reglemente för kommunstyrelsen 
Dnr KS.2014.10 

 
 
 
 
 
 
 

 



 

 2  

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
 

1. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter ........................................................................... 3 
1.1. Ledningsfunktionen ......................................................................................................... 3 
1.2. Styrfunktionen ................................................................................................................. 4 

2. Kommunstyrelsens övriga verksamheter ............................................................................... 4 
2.1. Ekonomisk förvaltning .................................................................................................... 4 
2.2. Personalpolitiken ............................................................................................................. 5 
2.3. Övrig förvaltning ............................................................................................................. 6 
2.4. Övrig verksamhet ............................................................................................................ 6 
2.5. Delegering från kommunfullmäktige .............................................................................. 7 

3. Ansvar och rapporteringsskyldighet ....................................................................................... 8 
4. Kommunstyrelsens arbetsformer ............................................................................................ 8 

4.1. Sammansättning .............................................................................................................. 8 
4.2. Ersättarnas tjänstgöring ................................................................................................... 8 
4.3. Inkallande av ersättare ..................................................................................................... 8 
4.4. Ersättare för ordföranden ................................................................................................ 9 
4.5. Ersättares yttranderätt ...................................................................................................... 9 

5. Sammanträdena ...................................................................................................................... 9 
5.1. Tidpunkt .......................................................................................................................... 9 
5.2. Kallelse ............................................................................................................................ 9 
5.3. Ordföranden .................................................................................................................. 10 
5.4. Kommunalråd ................................................................................................................ 10 
5.5. Justering av protokoll .................................................................................................... 11 
5.6. Reservation .................................................................................................................... 11 
5.7. Protokollsanteckning ..................................................................................................... 11 
5.8. Delgivning ..................................................................................................................... 11 
5.9. Närvarorätt .................................................................................................................... 11 
5.10. Undertecknande av handlingar .................................................................................... 12 

6. Utskott .................................................................................................................................. 12 
7. Samverkansorgan ................................................................................................................. 13 
8. Kommentarer till kommunstyrelsens reglemente ................................................................ 14 



 

 3  

Reglemente för kommunstyrelsen i Gislaveds kommun 
Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 
detta reglemente. 

 

1. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 

1.1. Ledningsfunktionen 
 

1 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för hela 
kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 
ekonomi och verksamheter. 

 

2 § 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 

 personalpolitiken 

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik 

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning 

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 utvecklingen av informationssystem, IT-verksamhet och kommunikation 

 övergripande verksamhetssystem 

 den interna och externa informationen 

 EU-frågor och internationellt arbete 

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 utvecklingen av brukarinflytande. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 
agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. 

 
 



 

 4  

1.2. Styrfunktionen 
 

3 § 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 
ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i 
målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 
ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 
ekonomiskt 

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 
utvecklas, att de mål som satts av fullmäktige har uppnåtts samt hur den ekonomiska 
ställningen är under budgetåret 

 ansvara för samordningsträffar för nämndspresidierna och förvaltningscheferna 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller 
delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 
efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 
betydelse för kommunen  

 att löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de krav som anges i 3 kap. 17 
och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i 

 att årligen, senast den 10 mars, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 
aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 
17 – 18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 
Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat 
ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

 ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra likartade 
sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har 
intresse i 

 ha det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll 

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

 
 

2. Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

2.1. Ekonomisk förvaltning 
 
4 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 
kommunfullmäktige meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel inom den beloppsram och de 
riktlinjer som fullmäktige fastställt. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 
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inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för 
indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a 
att 

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, som inte uppdragits åt 
annan nämnd 

 pröva övertagande av lån och besluta om infriande av förlustansvar 

 tillse att riskhanteringen aktivt hanteras och att kommunens behov av 
försäkringsskydd är tillgodosett 

 samordna upphandlingsverksamheten i den mån det inte uppdragits åt annan 

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 
sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

 handha partiell inlösen av pensionsskulden via pensionsförsäkring  
 

2.2. Personalpolitiken 
 
5 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 
arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare  

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom 
vad gäller 11 -  14, 19 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 
nämnders verksamhetsområden 

 besluta om stridsåtgärd 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 
rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130 samt lag 
om ändring av kommunala delegationslagen SFS 1999:297) 

 utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik  

 samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 
personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 
personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård, jämställdhetsfrågor och 
diskrimineringsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv 

 ge råd och biträde i personalpolitiska frågor till förvaltningar och verksamheter 

 vara anställningsmyndighet för personal inom kommunstyrelseförvaltningen. 
Kommunstyrelsen ska också i samråd med berörd nämnd vara anställningsmyndighet 
för samtliga nämnders förvaltningschefer  

 förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnds förvaltning och verksamheter 
till en annans 
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 medverka till att personalekonomisk redovisning sker. 
 

 

 

 

2.3. Övrig förvaltning 
 
6 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 
Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd) och 
kristidsnämnd (Ransoneringslag 1978:268). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 
(LSO) avseende förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor. Räddningsnämnden svarar 
för räddningstjänst enligt LSO. Kommunstyrelsen ansvarar även för förebyggande 
verksamhet enligt lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 
händelser.  

Kommunstyrelsen ansvarar, i de fall ärendet avser socialnämndens egen verksamhet, för 
beslut om serveringstillstånd enligt alkohollagen. Kommunstyrelsen ska också, när det gäller 
socialnämndens egen verksamhet, utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker 
och detaljhandel med och servering av folköl. 

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 
arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 
personuppgifter som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

 

2.4. Övrig verksamhet 
 
7 § 

Kommunstyrelsen har vidare hand om 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor och ansvarar för åtgärder för att allmänt främja 
sysselsättningen och näringslivet i kommunen 

 turismverksamhet 

 mark- och exploateringsverksamheten i den mån ansvaret för fastigheter inte 
överlämnats till annan nämnd eller styrelse 

 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 
planläggning, byggnadsväsende med mera 

 ansvara för det geografiska informationssystemet (GIS) 
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 kommunens centrala informationsverksamhet 

 samordning av folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet 

 reformering av kommunstyrelsen regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 
handlingar 

 beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 
nämnd 

 

2.5. Delegering från kommunfullmäktige 
 

8 § 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 
angivit 

 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige bestämt 

 utarrendera, uthyra eller annars upplåta fastighet som tillhör kommunen och som faller 
under kommunstyrelsens verksamhetsområde med en upplåtelsetid på högst fem år 

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av plan- och 
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd 
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

 Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet eller del av 
fastighet understigande 5 000 m² utanför detaljplanelagt område med stöd av den 
kommunomfattande översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna eller andra 
kommunala beslut och inom den av kommunfullmäktige fastställda kostnadsramen 
och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra kommunens 
talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta 
ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

 avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror  

 kommunens verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida 
krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situationer 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 
principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av 
yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 
sammanträde med fullmäktige. 

 att verksamheten har en tillfredställande organisation 
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3. Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 

9 § 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen 
och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas och hur den 
ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
 

4. Kommunstyrelsens arbetsformer 
 

4.1. Sammansättning 
 
10 § 
 
Kommunstyrelsen består av 14 ledamöter och 14 ersättare. 
 

4.2. Ersättarnas tjänstgöring 
 
11 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 
mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i 
ordningen. 

12 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, får 
åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 
 

4.3. Inkallande av ersättare 
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13 § 
 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 
snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid 
styrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och 
som inte redan kallats in. 
 
 

4.4. Ersättare för ordföranden 
 

14 §  

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 
helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

4.5. Ersättares yttranderätt 
 

15 § 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte delta i 
överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

5. Sammanträdena 

5.1. Tidpunkt 
 
16 § 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

 

5.2. Kallelse 
 

17 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara 
ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 
sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

 

5.3. Ordföranden 
 

18 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndsförvaltning 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 
ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder  

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 
sammanträden om inte kommunstyrelsen har bestämt annat i ett särskilt fall 

 se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål 

 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda. 

 

5.4. Kommunalråd 
 

19 § 

Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande är tillika kommunalråd. 

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid 
sammanträden i samtliga nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 

Kommunalråden ska ha en löpande dialog med kommunala företag och stiftelser. 
Kommuunalråden ska också utöva den löpande ägarfunktionen i relation till de kommunala 
företagen enligt § 3 och de riktlinjer som framgår av den av kommunfullmäktige antagna 
företagspolicyn, § 5. Återrapport ska ske till kommunstyrelsen. Vid större avvikelser eller 
projekt bör representanter för företagsstyrelsen och/eller företagsledningen rapportera till 
kommunstyrelsen. 

Kommunalråden svarar för den årliga överläggningen med Gnosjö kommun avseende 
ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhetsmål för 
den gemensamma räddningsnämnden. Ekonomiska ramar och mål behandlas av Gislaveds 
kommuns kommunfullmäktige senast i juni månad. 
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5.5. Justering av protokoll 
 
20 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som ordförande 
ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller för utskottens 
protokoll. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

5.6. Reservation 
 

21 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har fastställts 
för justeringen av protokollet. 

 

5.7. Protokollsanteckning 
 
22 § 

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt uttalande eller 
liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för protokollets innehåll, att avgöra om 
protokollet ska innehålla denna anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av 
innehållet i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet. 

 

5.8. Delgivning 
 

23 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan 
anställd som styrelsen bestämmer. 

 

5.9. Närvarorätt 
 

24 § 

Vid kommunstyrelsens sammanträden får, om styrelsens ordförande begär det, kommun-
direktören och styrelsens förvaltningschefer, nämnder och styrelsers presidier och dess 
förvaltningschefer eller annan föredragande tjänsteman vara näravarande med rätt att föredra 
och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten som berör vederbörandes 
verksamhetsområde. 
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5.10. Undertecknande av handlingar 
 

25 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen skall undertecknas 
av kommunalråd, dvs. ordföranden eller vid förfall för denne av 2:e vice ordföranden. 

 

 

 

6. Utskott 
 

26 § 

Inom kommunstyrelsen ska finnas ett utskott för budget/ekonomi- och markfrågor(ekonomi- 
och markutskottet). 

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

När det gäller budget- och bokslutsfrågor ska utskottet bereda ärendena till kommunstyrelsen. 
Det handlar om att ta fram underlag samt hålla kontakt och dialog med nämnder, bolag och 
stiftelser i beredningsfasen av ett ärende. Utskottet ska också, utöver bokslutsberedningen, 
under året ha en avstämning med respektive nämnd och de kommunala företagen avseende 
måluppfyllelse och för bolagens del ägardirektiven. 

När det gäller markärenden ska utskottet bereda ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut 
enligt upprättad delegationsordning. 

 

27 § 

Inom kommunstyrelsen ska vidare finnas ett personalutskott som ska bereda ärenden till 
kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor rörande personal-
politiken enligt § 5 ovan. 

Utskottet består av fem ledamöter och fem ersättare. 

 

28 § 

Kommunstyrelsen väljer för samma tid som fullmäktige valt styrelsen bland utskottens 
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 
uppdrag för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

29 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att 
tjänstgöra.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 
ordningen. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

 

30 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska också 
hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två  ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

7. Samverkansorgan 
 

31 § 

Kommunstyrelsen har följande samverkansorgan: 

 Folkhälsorådet 

 Brottsförebyggande rådet 

 Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor 

Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter regleras i särskilda reglementen antagna 
av kommunfullmäktige. 
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8. Kommentarer till kommunstyrelsens reglemente 
 

1.1 Ledningsfunktionen 
Här anges styrelsens lednings- och samordningsfunktioner. Bestämmelserna är ett utflöde 
av 6 kap 1 och 2 §§ KL. Det är ytterst en politisk fråga hur man ser på kommunstyrelsens 
roll. Bestämmelsen i 2 § ska ange exempel på de viktigaste kommunala områdena och i 
denna revidering har det kompletterats med – övergripande verksamhetssystem. 
 

1.2 Styrfunktionen 
Bestämmelsen ger styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva lednings-
funktionen enligt 1 och 2 §§. Punkterna fem och sex som rör de kommunala företagen ska 
jämföras med § 4 i den av kommunfullmäktige antagna Företagspolicyn. I denna sägs att 
kommunstyrelsen ska utifrån kommunallagen, 6 kap 1 §, och utifrån § 3 i reglementet för 
kommunstyrelsen utöva uppsikt över kommunens företag (avser även stiftelser). 
Kommunstyrelsen har därför rätt till information från företagen i den utsträckning som 
anses erforderlig. 
 

2.1 Ekonomisk förvaltning 
I första punkten under övrig ekonomisk förvaltning anges uppgiften att underhålla och 
förvalta kommunens fasta och lösa egendom (det inkluderar förvaltningen av kommunens 
markinnehav), som inte uppdragits åt annan nämnd. Vilken egendom det rör sig om anges 
i en bilaga till reglementena för tekniska nämnden och fastighetsnämnden antagen av 
kommunfullmäktige 2011-06-20. 
 
En ny punkt är tillagd och avser partiell inlösen av pensionsskulden. Kommunfullmäktige 
beslutade den 16 november 2009 att delar av pensionsskulden ska löses in genom partiell 
inlösen via pensionsförsäkring. Tidpunkt och storlek på den partiella inlösen ska 
bestämmas av kommunstyrelsen utifrån ekonomiska förutsättningar.  

 
2.3 Övrig förvaltning 

Om styrelsen har hand om specialreglerade uppgifter ska det anges i reglementet. När det 
gäller krisledningsnämnden är det ordförande i nämnden eller vid förhinder för denne, 
vice ordföranden, som bedömer när en extraordinär händelse medför att krislednings-
nämnden ska träda i funktion. 

  
En ny punkt föreslås som avser serveringstillstånd enligt alkohollagen. Bakgrunden är att 
Gislow ansöker om serveringstillstånd enligt alkohollagen och socialnämnden kan inte 
hantera frågan då det rör nämndens egen verksamhet och det uppstår en jävssituation. 
Lösningen som föreslås är att kommunstyrelsen tar de beslut om serveringstillstånd som 
rör socialnämndens egen verksamhet. Kommunstyrelsen måste sedan delegera frågan om 
att utöva den kommunla tillsynen. 

 
2.4 Övrig verksamhet 
 Bestämmelsen anger de s.k. ”fakultativa” uppgifter där kommunstyrelsen har ett 

verksamhetsansvar och tydliggör avgränsningar gentemot andra nämnder. Vid denna 
revidering är § 7 kompletterad med ansvaret för det geografiska informationssystemet 
samt uppgiften att samordna folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet. För 
folkhälsoarbetet och det brottsförebyggande arbetet finns det också samverkansorgan som 
anges under avsnitt 8. 
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 Den första punkten anger att kommunstyrelsen har hand om sysselsättnings- och 

näringslivsfrågor och det innefattar både landsbygd och tätort. 
 
 Exploateringsverksamhet, som anges som andra punkt i § 7, innebär åtgärder för att 

anskaffa, bearbeta och iordningställa råmark för tomtmark/kvartersmark för bostäder, 
verksamheter och allmänt ändamål som t.ex. skola. I exploateringsverksamhet ingår också 
att ge uppdrag och projektera samt bygga gemensamma anläggningar som t.ex. gator, 
grönområden och VA. Ansvaret för projektering och utförandet av dessa uppdrar  
kommunfullmäktige åt tekniska nämnden i samband med upprättande av 
investeringsbudgeten varje år. 

 
2.5 Delegering från kommunfullmäktige 

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller 
en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i i KL 5 kap 9 § första stycket eller som 
enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnd. 
När det gäller ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att besluta om 
avgifter till nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig kommunalekonomisk 
betydelse och inte vara av principiell vikt. Dessutom ska det hålla sig inom av fullmäktige 
tagna riktlinjer. 
 
Tredje punkten i § 8 har i denna revidering kompletterats med en upplåtelsetid om max 
fem år. Upplåttelsetid över fem år bör hanteras av kommunfullmäktige då det är en fråga 
om långsiktig markanvändning. Däremot är det fullt möjligt att förlänga avtalstiden utan 
kommunfullmäktiges godkännande. (i enlighet med SKL:s rekommendationer). 
 
Den fjärde punkten i § 8 handlar om köp, försäljning etc. av fastighet som har stöd i 
detaljplan.  

Den femte punkten handlar däremot om köp, försäljning etc av fastighet som ligger 
utanför detaljplanelagt område och understiger 5 000 m² och punkten är en komplettering 
i denna revidering. För att genomföra vissa kommunala intentioner utanför detaljplanelagt 
område t.ex. utbyggnad av gc-väg är mindre markförvärv nödvändiga. Det kan därför vara 
bra att små markförvärv, försäljningar alternativt byten kan genomföras genom ett 
godkännande av kommunstyrelsen och eventuellt i förlängningen på delegation till 
ekonomi- och markutskottet. När det gäller bedömning av ersättning/köpeskilling ska den 
ske enligt kommunfullmäktiges riktlinjer och inom befintlig budget. I delegationsbeslutet 
måste tydligt framgå vilket stöd som finns för beslutet i den kommunomfattande 
översiktsplan eller de fördjupade översiktsplanerna eller i tidigare fattade kommunala 
beslut. 

5.2 Kallelse 
Kallelsen ska vara skriftlig och får alltså inte vara muntlig. Denna skrivning hindrar inte 
att kallelsen sedan distribueras digitalt. 

5.4 Kommunalråd 
 I § 19 anges att kommunalråden ska ha en löpande dialog med kommunala bolag och 

stiftelser. Det handlar om den löpande kontakten och samtalen och innebär inte att de tar 
över den löpande uppsikten som ligger på kommunstyrelsen enligt § 3 i kommun-
styrelsens reglemente och genomförs av kommunstyrelsens presidium enligt § 30 i 
reglementet och § 5 i Företagspolicyn. 
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I avtalet om samverkan i gemensam räddningsnämnd mellan Gislaveds och Gnosjö 
kommuner regleras frågan om verksamhetsstyrning och budget i § 6. I avtalet regleras att 
överenskommelse årligen ska träffas mellan kommunernas kommunstyrelser och 
räddningsnämnden om ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget 
och för verksamhetsmål så att beslut kan tas i Gislaveds kommunfullmäktige senast i juni 
månad. Genom kompletteringen av § 19 i kommunstyrelsens reglemente regleras att det är 
kommunalråden som svarar för den årliga överläggningen. 

 
5.5 Justering av protokoll 

Antalet justeringsmän har ändrats så att protokollet justeras av ordförande och en ledamot. 
 

5.7 Protokollsanteckning 
Reglementet har kompletterats med vad som gäller kring protokollsanteckning. 
 

8 Samverkansorgan 
Avsnittet om samverkansorgan har förenklats och sammanförts i en paragraf. 
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Reglemente för fritidsnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20 

1. Nämndens uppgifter 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 

l§ 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en 
positiv och meningsfylld fritid. Utbudet skall främja en positiv bild av Gislaveds 
kommun och göra kommunen attraktiv att verka och bo i. 

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet såsom föreningsstöd, idrotts- och 
friluftsliv, skollovsprogram samt verksamheten vid kommunens idrotts-, frilufts- och 
badanläggningar. 

Till nämndens uppgifter hör vidare kommunens lotteriansvar enligt lotteriiagen 
(1994: l 000). 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 

2§ 

Inom verksamhetsområdet som avses i § l svarar nämnden för: 

3§ 

• förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling 

• förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet 

• förslag till taxor och avgifter 

• information och marknadsföring av verksamheten 

• medborgar- och brukardialog 

• uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer 

• förenkling av regelbeståndet 

• att verka för att behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet 
tillgodoses 

• engagemang 

• att i samverkan med andra nämnder arbeta med ungdomsfrågor 

• förhandla på kommunens vägnar enligt MBL §§ 11-14 och 38 

• att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av 
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden 

Fritidsnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksam
hetsområde och verka för en god tillämpning. 
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Reglemente rör fritidsnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20 

4§ 

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga 
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för 
sin verksamhet. 

5§ 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 

6§ 

Fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

• nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

• nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde, 

• avgifter och taxor vid nämndens fritidsanläggningar inom riktlinjer som 
kommunfullmäktige bestämmer, 

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

7§ 

Fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 
bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt rapportera om sin verksamhet och särskilt ange de åtgärder 
som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande lagstiftning ska 
kunna uppfyllas. 

2. Nämndens arbetsformer 

2.1. Sammansättning 

8§ 

Fritidsnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

- 2 -



Reglemente för fritidsnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20 

2.2. Ersättarnas tjänstgöring 

9§ 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ned i ordningen. 

10§ 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

2.3. Inkallande av ersättare 

11§ 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till fritidskontoret som kallar ersättare. Den ersättare kallas in 
som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

2.4. Ersättare för ordföranden 

12§ 

Om varken ordföranden eller l:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i 
ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
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Reglemente för fritidsnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 

13§ 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 
delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 

3. Sammanträden 

3.1. Tidpunkt 

14§ 

Fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2. Kallelse 

15§ 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfårdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör 
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller l:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

3.3. Ordföranden 

16§ 

Det åligger nämndens ordförande att: 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten 
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor, 

• främja samverkan mellan fritidsnämnden och kommunstyrelsen och kommunens 
övriga nämnder samt 

• representera fritidsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. 
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Reglemente för fritidsnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20 

3.4. Justering av protokoll 

17§ 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som 
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller 
för utskottets protokoll. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

3.5. Reservation 

18§ 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska 
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 
fastställts för justeringen av protokollet. 

3.6. Delgivning 

19§ 

Delgivning med fritidsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

3.7. Närvarorätt 

20§ 

Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra t j änstemän som ska föredra ärenden har 
rätt att delta på nämndens sammanträden. 

3.8. Undertecknande av handlingar 

21§ 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordförande eller vid dennes förhinder l:e vice ordföranden eller av 2:e vice 
ordföranden. 

- 5 -



Reglemente för fritidsnämnden 
Fastställt av kommunfullmäktige 2011-06-20 

4. Utskott 

22§ 

Inom nämnden ska finnas ett arbetutskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

23§ 

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens 
ledamöter en ordförande, en l:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

24§ 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

25§ 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst 2 ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

26§ 

De ärenden som ska avgöras av fritidsnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet 
om beredning behövs. 

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Fritidsnämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i 
ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 

- 6-



Styrdokument
Dokumenttyp: Regler

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Fritidsnämnden

Revideras: Vart 4:e år, 1:a året i mandatperioden

Följas upp: Minst vart 4:e år

Reglemente för fritidsnämnden

Antaget av kommunfullmäktige 20XX-XX-XX, § XX
Dnr KS.XXX.XX



INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Nämndens uppgifter.................................................................................................. 3
1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter................................................................. 3
1.2. Innehållet i nämndens uppgifter.......................................................................... 3
1.3. Delegering från kommunfullmäktige.................................................................... 4
1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet.................................................................... 4

2. Nämndens arbetsformer........................................................................................... 5
2.1. Sammansättning.................................................................................................. 5
2.2. Ersättarnas tjänstgöring....................................................................................... 5
2.3. Inkallande av ersättare........................................................................................ 5
2.4. Ersättare för ordföranden................................................................................... 5
2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt.................................................................. 6

3. Sammanträden........................................................................................................... 6
3.1. Tidpunkt............................................................................................................. 6
3.2. Kallelse............................................................................................................... 6
3.3. Ordföranden....................................................................................................... 7
3.4. Justering av protokoll.......................................................................................... 7
3.5. Reservation......................................................................................................... 7
3.6. Delgivning........................................................................................................... 7
3.7. Närvarorätt........................................................................................................ 7
3.8. Undertecknande av handlingar............................................................................ 8

4. Utskott...................................................................................................................... 8
5. Samverkansorgan............................................ Fel! Bokmärket är inte definierat.



1. Nämndens uppgifter

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter

1 §
Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en
positiv och meningsfylld fritid. Utbudet skall främja en positiv bild av Gislaveds
kommun och göra kommunen attraktiv att verka och bo i.

Nämnden ansvarar för kommunens fritidsverksamhet såsom föreningsstöd, idrotts-
och friluftsliv, skollovsprogram samt verksamheten vid kommunens idrotts-, frilufts-
och badanläggningar.

Till nämndens uppgifter hör vidare kommunens lotteriansvar enligt lotterilagen
(1994:1000).

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter

2 §
Inom verksamhetsområdet som avses i § 1 svarar nämnden för:

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet

 förslag till taxor och avgifter

 information och marknadsföring av verksamheten

 medborgar- och brukardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet

 att verka för att behovet av anläggningar och lokaler för fritidsverksamhet
tillgodoses

 engagemang

 att i samverkan med andra nämnder arbeta med ungdomsfrågor

 förhandla på kommunens vägnar enligt MBL §§ 11 – 14 och 38

 att i övrigt fullgöra de övriga förvaltnings- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden



3 §
Fritidsnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt
verksamhetsområde och verka för en god tillämpning.

4 §
Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.

5 §
Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige

6 §
Fritidsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt,

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde,

 avgifter och taxor vid nämndens fritidsanläggningar inom riktlinjer som
kommunfullmäktige bestämmer,

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

7 §
Fritidsnämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer
som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt rapportera om sin verksamhet och särskilt ange de åtgärder
som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande lagstiftning ska
kunna uppfyllas.



2. Nämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

8 §
Fritidsnämnden består av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

9 §
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ned i ordningen.

10 §
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare

11 §
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till fritidskontoret som kallar ersättare. Den
ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

2.4. Ersättare för ordföranden

12 §
Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan
delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.



Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

13 §
Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får
inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

14 §
Fritidsnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse

15 §
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslista ska bifogas
kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla
till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.



3.3. Ordföranden

16 §
Det åligger nämndens ordförande att:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor,

 främja samverkan mellan fritidsnämnden och kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder samt

 representera fritidsnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll

17 §
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland den som företräder majoriteten. Detsamma
gäller för utskottets protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5. Reservation

18 §
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och vill motivera reservationen ska
ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning

19 §
Delgivning med fritidsnämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen eller annan
anställd som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt

20 §
Förvaltningschef, nämndsekreterare och andra tjänstemän som ska föredra ärenden
har rätt att delta på nämndens sammanträden.



3.8. Undertecknande av handlingar

21 §
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice
ordföranden.

4. Utskott
22 §
Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Utskottet består av tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare.

23 §
Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24 §
Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

25 §
Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två (2) ledamöter
begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

26 §
De ärenden som ska avgöras av fritidsnämnden i dess helhet ska beredas av utskottet
om beredning behövs.

Ordföranden eller förvaltningschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Fritidsnämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i
ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §94 Dnr: KS.2015.40

Bolagsstruktur, ägardirektiv m.m. för Gislaved Energi AB

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 27 oktober 2011 i samband med beslut om
avsteg från ägardirektivet för investeringar i vindkraft

”att uppdra till kommunstyrelsen att i samband med översyn av ägardirektiv
m.m. för de kommunala företagen utreda och överväga ändamål och
konstruktion av bolagsbildningen inom energikoncernen Gislaved Energi AB.”

Översyn av ägardirektiv för kommunens samtliga övriga tre aktiebolag har
inletts och kommer att pågå under 2015. De nyvalda styrelserna ska efter
bolagsstämmorna i april ha möjlighet att delta i processen.

Det i kommunfullmäktiges beslut beskrivna utredningsuppdraget beträffande
ändamål och konstruktion av bolagsbildningen i Gislaved Energi AB är således
aktuellt att genomföra. Denna del utgör huvuduppdraget (etapp 1). I denna ska
effekter av en eventuell förändring belysas i alla erforderliga aspekter som
organisation, ekonomi, skatter, administrativa frågor etc.

Övriga kommunala aktiebolag har fått kommunfullmäktigebeslut om reviderade
bolagsordningar med anledning av ändringarna i LOU och kommunallagen
(kommunstyrelsens kontrollfunktion) samtidigt som kommunstyrelsens
reglemente har reviderats. Med anledning av att ovanstående
utredningsuppdrag för Gislaved Energi AB har motsvarande förändringar i
bolagshandlingarna inte gjorts för energikoncernens bolag.

Detta ingår därför i uppdraget som en andra (parallell) etapp i uppdraget.

En tredje del i uppdraget kan bli att bistå i processen att ta fram ägardirektiv
för Gislaveds Energi AB i den struktur som blir resultatet efter etapp 1 och 2.

Kommunstyrelsekontoret har upphandlat utomstående rådgivare (Public
Partner AB) som stöd för arbetet. En rapport har lämnats i december 2014.
Med denna som grund har rådgivarna hållit en workshop den 12 januari 2015
med kommunstyrelsens presidium, presidiet i styrelsen för Gislaved Energi AB
inkl. inkommande ordförande, VD för Gislaveds Energi samt kommundirektör
och ekonomichef. Frågor om bl. a. affärslogik, samhällsnytta, skattefrågor,
ägarstyrning m.m. har behandlats.

Med rådgivningsrapporten och resultatet från workshopen har en tidsplan för
det fortsatta arbetet tagits fram. Målet är att kommunfullmäktige i augusti 2015
ska kunna fatta beslut om bolagets framtida organisation inklusive anpassade
bolagshandlingar och ägardirektiv.

Ett uppdrag till kommunstyrelsen att i samarbete med GEABs styrelse/VD ta
fram förslag på ny bolagsstruktur samt bolagshandlingar och ägardirektiv
behöver därför ges av kommunfullmäktige att fortsätta arbetet enligt
redovisade inriktning och process.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 4 februari 2015 informerats om
hur arbetet lagts upp och bedrivits. Även information om fortsatt handläggning
lämnades.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 94 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges beslut den 27 oktober 2011, § 133
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 2 februari 2015, § 22
Slutrapport dec 2014, rev. febr. 2015 (inklusive material från workshop den 12
januari 2015); Public Partner

Yrkande
Peter Bruhn (MP) för MP, S och M med instämmande av Carina Johansson (C):
Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att uppdra till kommunstyrelsen att i samarbete med styrelse och VD i
Gislaved Energi AB framkomma med förslag till reviderad bolagsstruktur
för Gislaved Energi AB enligt redovisad inriktning och process, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att tillse att erforderliga bolagshandlingar
samt ägardirektiv för det förslag till bolagsstruktur för Gislaved Energi
AB som utarbetas läggs fram till kommunfullmäktige för beslut senast vid
sammanträdet i augusti 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Public Partner  Hornsgatan 1, 118 46 Stockholm  www.publicpartner.se 
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Anders Ottensten 
Anna Thurdin Hedblad 

Slutrapport december 2014, rev febr 2015 

Utredning av ändamål och konstruktion av 
bolagsstruktur m.m. av helägda 
energikoncernen Gislaved Energi AB  



Vårt uppdrag 
1. Utreda ändamål och konstruktion av bolagsstruktur m.m. avseende helägda energikoncernen 

Gislaved Energi AB. 

 
 Frågor att besvara: 
– Hur kan en lämplig konstruktion och ett lämpligt ändamål beskrivas ur olika perspektiv: 

• Affärlogiker – monopol under myndighetstillsyn, konkurrensutsatta, egen produktion samt affärsområden 
• Samhällsnytta 
• Skatteaspekter 
• Koncernbidrag 
• Ev. logikkrockar med den privata delägaren i ett av bolagen 

2. Övriga kommunala aktiebolag har fått kommunfullmäktigebeslut om reviderade bolagsordningar med 
anledning av ändringarna i LOU och kommunallagen (kommunstyrelsens kontrollfunktion) samtidigt som 
kommunstyrelsens reglemente har reviderats. Detta ska göras för energikoncernens bolag. 

 
 Frågor att besvara: 
– I vilka delar ska bolagsordningarna för energibolagen harmonieras med övriga bolag och i vilka delar 

behöver skrivningen vara exklusiv? 
– Hur ska bolagens roll i kommunens egen upphandling uttryckas? 
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Ändamål och konstruktion av bolagsstruktur m.m. avseende helägda 
energikoncernen Gislaved Energi AB. 

 



Vårt fokus 
 

Några av de raster vi prövar frågeställningen emot är: 

 

 Affärslogiker och koncernstruktur 

 Avkastning vs. Samhällsnytta 

 Skatteaspekter och koncernbidrag 

 Relationen till ägaren 
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Genomförande 

Som grund för vårt arbete har vi: 

 Läst relevanta styrdokument, såsom ägardirektiv och bolagsordningar etc. 

 Intervjuat: 
 VD och styrelseordföranden i moderbolaget. 
 Kommunstyrelsens ordf. och vice ordf. 
 Kommundirektör och ekonomichef  
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Iakttagelser 
 

 Affärslogiker och koncernstruktur 
– Struktur som liknar årsringar. Nya områden har adderats som pålagringar till befintliga. Strukturen, med 

ägande, och delägande, i flera led, upplever vi som svåröverskådlig. Transparens och insyn främjas inte med 
rådande struktur. Vindkraftsbolagets delägande i Klämman Vind AB uppfattar vi som mycket komplicerat. I 
rådande marknadsläge för vindkraft torde ytterligare privata delägare vara mycket svårt att hitta. Projektet lever 
just i ett ingenmansland. 

 Avkastning vs. Samhällsnytta 
– I gällande styrdokument är de ekonomiska kraven mycket precisa. Ägarens syn på samhällsnyttan är mer 

otydlig. Vi uppfattar att kommunledningen uttrycker en tydlig vilja att uppgradera samhällsnyttan i sin styrning 

 Skatteaspekter och koncernbidrag 
– Skrivningarna kring de finansiella åtagandena mellan ägare och koncern har det inte funnits skäl att 

kommentera på i denna fas. Relation mellan utdelning och soliditet är flexibelt formulerad vilket följer praxis. 

 Relationen till ägaren 
– Gällande styrdokument är gamla och i vissa delar obsoleta, tex bredband. De innehåller det nödvändiga, men 

saknar tydliga ändamålsbeskrivningar,  d v s vilken samhällsnytta ska bolagen tillföra. 
– Ägarens dialog med bolagen fungerar bra i basen. Vi uppfattar dock att dialogerna kännetecknas av mycket ”här 

och nu” och mindre av långsiktig strategi och värdeskapande. 
 

6 
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Affärslogiker och 
koncernstruktur 

• Klämman Vind är ett avgränsat projekt inom vindkraft ses ej av GEAB som komplicerad. Ingen 
tydlig risk. Andra delar av vindkraftsinvesteringarna är mer komplicerade.  

 
•  I övrigt känns beskrivningen igen. 

Avkastning vs. samhällsnytta • Nöjda med vind och fjärrvärme, liksom el i de områden man försörjer kommunen. 
• Missnöjda med att vi inte funnit en lösning på biogasen. Vi upplever att GEAB varit motståndare 
• Hitta ny roll kring bredbandsutbredningen (jfr m Tekniska/VA) 
• Vad är samhällsnyttan? Vara motor för utveckling av nya energislag. Använda utdelningen till 

kommuninvånarnas bästa. Hur kommunicerar vi dessa tankar till invånarna? 
• Vad är samhällsnytta? Kommuninvånarnas bästa (snarare än samhällsutveckling). GEAB: vår 

tolkning är att ”bidra till ett hållbart samhälle genom rätt energilösningar”, dvs 
energiförsörjningstrygghet, ekonomisk uthållighet.  

• GEAB som förverkligare av kommunens energipolitik 
Relation till ägaren • Ägaren sätter inriktningen och bolaget följer.  

• Vissa beslut har gått lite väl fort (tex bildandet av vindkraftsbolag)  
• Ägaren kan vara tydligare kring utvecklingsprojekt och finansiering av dem.  
• Dialogen upplevs som ad hoc – den uppstår vid särskilda händelser. Ambition att ha ett 

ägardirektiv för mandatperioden åtminstone ; ska tas av KF 

Reflektioner över konsulternas iakttagelser 

Område                                       Reflektioner 
 



 
Rekommendationer –  

Affärslogik och koncernstruktur 
 Strukturförslag:  

– Utveckla koncernen från en struktur i årsringar till en funktionell 
struktur uppdelad i t.ex. Produktion, Nät och Handel 

– Använd namnet Gislaved Energi för den del av verksamheten som har 
mest slutkunder, d v s handelsdelen 

– Ta långsiktig ställning till vindkraftsprojektets framtid 
– Ta eventuella andra utvecklingsidéer i beaktande, såsom ex.v. biogas 
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Rekommendationer - 

Avkastning vs. samhällsnytta 
 

 
– Uppdatera ägardirektiv och bolagsordningar till dagens verklighet och 

uttryck ägarens tydliga vilja om den dubbla avkastningen, d v s både 
pengar och ändamål. 

– Knyt an till ett tydligt ändamål utifrån koncernens samhällsnytta; ”Att 
lokalt säkerställa hållbar energiförsörjning” 
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Rekommendationer - 

Skatteaspekter och koncernbidrag 
 
– Dessa skrivningar har fungerat väl under innevarande period 
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Rekommendationer –  

Relation till ägaren 
 

 Relationsförslag: 
– Gå från en uppsiktsdriven till en mer initiativtagande styrning av 

verksamheten  
– Utveckla nuvarande ägardialog så att den också blir ett forum att beakta 

bolagets omvärld och strategiska ställningstaganden. Exempelvis 2ggr/år. 
– Tillskapa en arena för dialog om mer långsiktiga och värdeskapande 

frågor, exempelvis ändamålet, affärsmässighet samt bolagets plats i den 
kommunala familjen. 

– Uppdatera ägardirektiv och bolagsordningar till dagens verklighet och 
uttryck ägarens tydliga vilja om den dubbla avkastningen, d v s både 
pengar och ändamål. Tydliggör bolagets roll som värdeskapare och aktör 
tillsammans med övriga bolag och förvaltningar. 
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 Vår utgångspunkt är att kommunens ägarstyrning som långt möjligt skall 
harmonieras över hela bolagsområdet. Specifika särskrivningar bör 
undvikas, om inte särskilda behov föreligger. Vi ser dock ett tydligt behov att 
anpassa styrdokumenten till nutid och att noggrannhet bör råda vid 
formuleringen av bolagens föremål (vad man gör), ändamål (vilken 
samhällsnytta man ska uppnå) samt ekonomiska mål; aktiekapital, soliditet, 
avkastning, utdelning etc. 

 Vi föreslår också att kommunen kan pröva möjligheten att dela upp 
styrdokumenten i en allmän företagspolicy, lika för alla bolag, och mer 
specifika ägardirektiv för resp. bolag 

 Ta bort alla spår av bredbandsutveckling i ägardirektivet 
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Rekommendationer 
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Utveckla koncernen från en 
struktur i årsringar till en 
funktionell struktur uppdelad i 
t.ex. Produktion, Nät och Handel 
 

•  Samstämmighet om beskrivningen 

Använd namnet Gislaved Energi 
för den del av verksamheten som 
har mest slutkunder, d v s 
handelsdelen 
 

•  Låt oss tänka till igenom namnen noggrant  

Ta långsiktig ställning till 
vindkraftsprojektets framtid 
 

•  Klämman Vind taget – inriktningsbeslut om mer vindkraft inväntas  
 
• Vindkraften är en av flera strategiska frågor Andra är: nya frågor utifrån reviderad 

klimatstrategi; vision om långsiktig produktionsvolym (inom sol, vind, vatten, bio) med hänsyn 
tagen till risk; perspektiv på nätutbredning i kommunen 

Reflektioner över konsulternas rekommendationer 
Struktur 

Område                                       Reflektioner 
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Gå från en uppsiktsdriven till en 
mer initiativtagande styrning av 
verksamheten  

•  Sy ihop existerande strategiska processer kring energi- och klimatpolitik med bolagets utveckling.  
• Årliga ägardirektiv i löpande dialog  
• Ägardirektiv i mandatperioder – inte för kort  
 

Utveckla nuvarande ägardialog så 
att den också blir ett forum att 
beakta bolagets omvärld och 
strategiska ställningstaganden. 
Exempelvis 2ggr/år. 
 

•  Fångas i övriga kommentarer 

Tillskapa en arena för dialog om 
mer långsiktiga och 
värdeskapande frågor, exempelvis 
ändamålet, affärsmässighet samt 
bolagets plats i den kommunala 
familjen. 
 

• Behov av fler informella möten tex lunchmöten, utan skriven agenda.  
• Informella möten på flera plan: även politiker emellan, tjänstemännen emellan, och kanske även 

bolagen emellan  
• Involvera bolagen i kommunens relevanta processer kring värdeskapande för medborgarna.  
• Bra tid att samla kommunala bolag till djupare dialog på hösten  
• Samarbetet mellan GEAB  och Tekniska också viktigt. 
 

Reflektioner över konsulternas rekommendationer 
Relation 

 

Område                                       Reflektioner 
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Vi ser ett tydligt behov att 
anpassa styrdokumenten till nutid 
och att noggrannhet bör råda vid 
formuleringen av bolagens 
föremål (vad man gör), ändamål 
(vilken samhällsnytta man ska 
uppnå) samt ekonomiska mål; 
aktiekapital, soliditet, avkastning, 
utdelning etc. 
 

•  Inga tillägg 

Uppdatera ägardirektiv och 
bolagsordningar till dagens 
verklighet och uttryck ägarens 
tydliga vilja om den dubbla 
avkastningen, d v s både pengar 
och ändamål. Tydliggör bolagets 
roll som värdeskapare och aktör 
tillsammans med övriga bolag 
och förvaltningar 

• Inga tillägg 

Reflektioner över konsulternas rekommendationer 
Styrdokument 

Område                                       Reflektioner 
 



Ks 11/3 
Kf 26/3 
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Föreslagen tidplan för fortsatt process 

KF uppdrar åt kommunstyrelsen/kommundirektören att i samarbete 
med GEABs styrelse/VD ta fram förslag på ny bolagsstruktur samt 
bolagshandlingar och ägardirektiv. 

Bolagsstämma 
24/4 

KFs uppdrag fastställs på GEABs bolagsstämma 

1/4-31/5 
Förslag på ny bolagsstruktur enligt KFs uppdrag. 
Avstämningar/delbeslut i KS .  
PP bidrar med förslag på formulering av  bolagshandlingar och 
ägardirektiv 
 

AU 10/6 
KS 12/8 
KF 27/8 

Formell politisk process för fastställande av ny bolagsstruktur samt 
bolagshandlingar och ägardirektiv. 

Extra 
bolagsstämma 

Extra bolagsstämma GEAB (slutet av september) för antagande ny 
bolagsstruktur samt bolagshandlingar och ägardirektiv. 
enligt KF-beslutet. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §97 Dnr: KS.2015.64

Upphörande av taxa för boende inom Henjahemmet

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 10 februari 2015 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att med anledning av den förändring som görs i
verksamheten vid Henjahemmet upphäva den taxa för boende som beslutades
av kommunfullmäktige den 30 mars 2006.

Henjahemmet ska gå från skyddat boende med omvårdnadsavgift som
inkluderar hyra och alla måltider till ett trapphusboende med självhushåll.
Därför måste nuvarande taxa antagen av kommunfullmäktige år 2006 upphöra
att gälla.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 30 mars 2006, § 15
PM om upphörande av taxa för boende inom Henjahemmet daterat den 9
januari 2015
Socialnämnden den 10 februari 2015, § 20
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 26 februari 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva taxan för boende inom Henjahemmet som beslutades av
kommunfullmäktige den 30 mars 2006, § 15.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige 

Kf § 15 06-03-30 

Kf§ 15 

Avgifter HVB, vuxna. 

Sammanträdesdatum 
2006-03-30 

GfSLAVEDS KC)f\J1i'v,UN 
DNR:SN/2005/96S0C/A lJ\jÄMN DEl 752 

Ärendebeskrivning Dc nr" . 
Socialtjänstlagen och socialtjänstförordnmgen "reglerar i vilken mån kommunen 
kan ta ut ersättning av enskilda vårdtagare i samband med placeringar i hem för 
vård eller boende samt familjehem. 

Socialtjänsten har utifrån gällande bestämmelser i socialtjänstlagen samt i 
socialtjänstförordningen vissa, om än begränsade möjligheter, att ta ut avgifter 
av enskilda personer i samband med vistelse i hem för vård eller boende samt i 
familjehem. Det blir allt mer vanligt att socialtjänsten beviljar bistånd i form av 
placeringar i hem för vård eller boende eller familjehem för grupper, som inte 
tidigare varit aktuella för denna form av insatser såsom unga vuxna med en 
psykiatrisk problematik eller svåra sociala problem. Detta förhållande gör att 
det är angeläget att se över vilka möjligheter som föreligger för att ta ut 
avgifter/ersättningar vid denna typ av insatser. 

Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens förslag den 23 november 2005 

Socialnämndens förslag den 14 december 2005, § 155, 
att ersättning uttages av enskild i samband med vård för missbruk av 

alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel i hem för vård eller 
boende eller familjehem enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 8 kap 
1 § och socialt j änstförordn ingen 6 kapitlet 1 § , för närvarande högst 80 
kr per dag 

att nedsättning av avgift kan ske utifrån en individuell bedömning av den 
enskildes ekonomiska situation i samband med behandlingsperioden, 

att ta ut ersättning av föräldrar för vård i familjehem enligt socialtjänstlagen 
och lagen om stöd och service till funktionshindrade enligt 
bestämmelserna i 8 kap 1 § SoL och 20 § i LSS. Den högsta ersättning, 
som får tas ut är i dagsläget l 1 73 kr per förälder och månad. Grunder för 
hllr beräkning av ersättningen skall ske anges i socialt j än stföro rdn in gen 6 
kapitel 2-4§§, 

att för vård i hem för vård eller boende enligt Socialtjänstlagen för barn upp 
till 18 år skall ersättning tas ut av föräldrar enligt bestämmelserna i 8 kap 
l § SoL. Den högsta avgift som får tas ut är i dagsläget 1 173 kr per 
månad och förälder. Grunder för hur beräkning av ersättningen skall ska 
anges i socialtjänstförordningen 6 kapitel 2-4§§, 

att för placeringar i hem för vård eller boende och familjehem för personer 
över 18 år där syftet med insatsen inte primärt är behandling utan boende 
tillsammans stöd- och hjälpinsatser skall avgift tas ut med högst 150 kr 
per dygn. 

att denna avgift skall knytas till prisbasbeloppet, vilket innebär att en årlig 

/-t~~Justera~js under~krift i?. Utdragsbestyrkande 

I (-t?<, ~t: /;/t.~--~ u.-t ./ / / ./.I"{., .. _ ." , I 

~'!._-" , 
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Kommunfullmäktige 

Kf§lS 

Sammanträdesdatum 
2006-03-30 

justering av avgiften sker i samband med nyåret, 

att avgiften skall fastställas individuellt utifrån den enskildes ekonomiska 
situation där dennes personliga behov skall tillgodoses. 
Konsumentverkets beräkningar av skäliga levnadskostnader skall vara 
utgångspunkten för dessa beräkningar. 

Arbetsutskottets beslut den 17 januari 2006, § 5, 
att bifalla socialnämndens förslag enligt att-satserna 1 - 5 samt 7, samt 
att 6:e att-satsen ska ha följande lydelse: 

att avgiften i 5:e att-satsen skall knytas till prisbasbeloppet, vilket innebär 
att en årligjustering av avgiften från och med 2007 sker. Dennajustering 
skall beslutas av socialnämnden. 

Kommunstyrelsens beslut den 7 februari 2006, § 31 

Kommunfullmäktige beslutar 

att ersättning uttages av enskild i samband med vård för missbruk av 
alkohol, narkotika eller därmed jämförbara medel i hem för vård eller 
boende eller familjehem enligt bestämmelserna i socialtjänstlagen 8 kap 
1 § och socialtjänstförordningen 6 kapitlet l § , rör närvarande högst 80 
kr per dag 

att nedsättning av avgift kan ske utifrån en individuell bedömning av den 
enskildes ekonomiska situation i samband med behandlingsperioden, 

att ta ut ersättning av föräldrar för vård i familjehem enligt socialtjänstlagen 
och lagen om stöd och service till funktionshindrade enligt 
bestämmelserna i 8 kap 1 § SoL och 20 § i LSS. Den högsta ersättning, 
som får tas ut är i dagsläget 1 1 73 kr per förälder och månad. Grunder rör 
hur beräkning av ersättningen skall ske anges i sociaItjänstförordningen 6 
kapitel 2-4§§, 

att för vård i hem för vård eller boende enligt Socialtjänstlagen för barn upp 
till 18 år skall ersättning tas ut av föräldrar enligt bestämmelserna i 8 kap 
I § SoL. Den högsta avgift som får tas ut är i dagsläget 1 173 kr per 
månad och förälder. Grunder rör hur beräkning av ersättningen skall ska 
anges i socialtjänstförordningen 6 kapitel 2-4§§, 

att för placeringar i hem för vård eller boende och familjehem för personer 
över ] 8 år där syftet med insatsen inte primärt är behandling utan boende 
tillsammans stöd- och hjälpinsatser skall avgift tas ut med högst 150 kr 
per dygn, 

att avgiften i 5:e att-satsen skall knytas till prisbasbeloppet, vilket innebär att 
en årlig justering av avgiften från och med 2007 sker. Denna justering 
skall beslutas av socialnämnden, samt 

1~7 Justerar. e~ underskri~.f!~ 
, 'i/ /~/, W{t!.-I.~ / -( ''1-0"/ /-o ~ 

Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 

Kf§lS 

Sammanträdesdatum 
2006-03-30 

att avgiften skall fastställas individuellt utifrån den enskildes ekonomiska 
situation där dennes personliga behov skall tillgodoses. 
Konsumentverkets beräkn ingar av skäl iga levnadskostnader skall vara 
utgångspunkten för dessa beräkningar. 

Beslutsexpediering 
Sac ialnämnden 
Ekonom ienheten 
Kommunstyrelsekontoret 

Utdragsbestyrkande 
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Socialförvaltningen
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. 0371-811 32 Fax. 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se

2015-01-09
Vårt diarienr: SN.2014.111 2015-01-16 10:41:00
Handläggare: Anders Ivar

PM – Upphörande av taxa för boende inom Henjahemmet

Vuxna Insatser kommer under 2015 att förändra sina boendeformer från boende med stöd- och
hjälpinsatser bland annat bestående av logi och alla måltider till trapphusboende med självhushåll.
Kommunfullmäktige beslutade 2006 om en omvårdnadstaxa för boende på Henjahemmet.
Omvårdnadsavgiften per dygn var då 150 kronor per dygn och har sedan räknats upp efter
prisbasbeloppet. Systemet har fungerat relativt väl, men många av de boende har klagat på den höga
omvårdnadsavgiften och att de endast fått fickpengar som försörjningsstöd och önskat ha
självhushållning. Omvårdnadsavgiften har inte heller täckt Henjahemmets kostnader då verksamheten
till och med 2014 haft en heltidsanställd kokerska samt kostnader för inköp och transport av lunch
från Gislow. Dessutom har personal på helgerna lagat mat vilket inneburit personalkostnader. Den
besparing på 700 tkr som görs 2015 innebär att tjänsten som kokerska försvinner och att personal
på kvällar och helger minskas, samt att matinköp och mattransport upphör. Detta innebär att de
boende genom egna medel eller genom att ansöka om försörjningsstöd betalar hyra för sin lägenhet
och i övrigt hushåller själva med sina medel med stöd från personalen.
I dag består Henjahemmet dels av 8 lägenheter på baksidan byggda 1990 där hyran regleras via
ordinarie hyresförhandlingar årsvis.
Och i den äldre byggnaden finns idag 4 st lägenheter på c:a 25 kvm och 2 st lägenheter på 15 kvm.
Dessa lägenheter kommer att renoveras under 2015 då beslut är taget om omstruktureringen av
verksamheten. Därefter kommer dessa lägenheter att behöva hyressättas då de idag ingår i en
lokalhyra omfattande hela Henjavägen 6 och Henjavägen 8.
Efter samtal med Gislavedshus så beräknar de att det kommer att bli en kostnad på 1150 kronor per
kvm för dessa lägenheter. Sedan bör även dessa lägenheter följa den årliga hyresförhandlingen.

mailto:socialforvaltningen@gislaved.se
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §20 Dnr: SN.2014.111 706

Upphörande av taxa för boende inom Henjahemmet

Ärendebeskrivning
Då Henjahemmet ska gå från skyddat boende med omvårdnadsavgift som
inkluderar hyra och alla måltider till ett trapphusboende med självhushåll, så
måste nuvarande taxa antagen av kommunfullmäktige år 2006 upphöra att
gälla.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 27 januari 2015, § 4
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 9 januari 2015
PM om upphörande av taxa för boende inom Henjahemmet daterat den 9
januari 2015
Kommunfullmäktige den 30 mars 2006, § 15

Socialnämnden beslutar

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

att med anledning av den förändring som görs i verksamheten vid
Henjahemmet upphäva den taxa för boende som beslutades av
kommunfullmäktige den 30 mars 2006 § 15.

Expedieras till:
T.f. socialchef
Programområdeschefen IFO
Enhetschefen vuxna insatser
Enhetschefen vuxen och administration
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §99 Dnr: KS.2014.111 00

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 25 februari 2015 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Gislaveds kommun, daterade den 29 januari 2015, att gälla fr. o. m. den 1 maj
2015, samt att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel
antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, fr. o. m. den 1 maj
2015.

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun antogs av
kommunfullmäktige den 15 december 2014. Länsstyrelsen i Jönköpings län
upphävde dock, den 23 januari 2015, §§ 7, 9 och 13 i dessa föreskrifter. Detta
på grund av vissa juridiska felaktigheter i formuleringarna. Tekniska kontoret
har tagit till sig länsstyrelsens beslut och därefter tagit fram ett nytt förslag till
lokala ordningsföreskrifter för torghandel.

I enlighet med länsstyrelsens beslut, har följande ändringar gjorts i tekniska
kontorets förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterade den
29 januari 2015:
· 7 § - Följande har uteslutits: "samt andra varor som kan befaras medföra
olägenheter ur ordningssynpunkt".
· 9 §, om vågar, har uteslutits i sin helhet.
· 12 § (tidigare 13 §) - Följande har uteslutits: "Överträdelse av föreskrifterna
kan medföra återkallelse av tillståndet med omedelbar verkan", samt
"Vid överträdelse av 8 § finns särskilda föreskrifter om sanktioner".

I övrigt har länsstyrelsen rekommenderat små justeringar av 5 § fjärde stycket,
där ordet "skräp" bör plockas bort. I 6 § sista stycket har länsstyrelsen
rekommenderat att föreskriften förtydligas så att det framgår att den avser
näringsidkare. Tekniska kontorets förslag har anpassats efter länsstyrelsens
rekommendationer i deras beslut den 23 januari 2015.

Beslutsunderlag
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterade den 24 september 2014
Kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 51
Länsstyrelsens beslut 2015-01-23 att upphäva 7, 9 13 §§ i lokala
ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kf 2014-12-15.
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun,
daterade den 29 januari 2015
Tekniska nämnden den 25 februari 2015, § 30

Yrkande
Marie-Louise Dinäss (S) för S, M och MP: Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun,
daterade den 29 januari 2015, att gälla fr. o. m. den 1 maj 2015, samt
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 99 (forts.)

att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antagna av
kommunfullmäktige den 15 december 2014, fr. o. m. den 1 maj 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förslag till 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I 
GISLAVEDS KOMMUN 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den xx månad 2015. 

 
Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 
för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 
Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 
1 § 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 
offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller 
dessa föreskrifter för torghandel på de allmänna försäljningsplatserna i Gislaveds kommun. Syftet med 
föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 
 

Torghandelsplatser 
2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 
försäljningsplatser för torghandel:  
 
Anderstorp 
- Torget 
 
Gislaved, enligt markering på kartbilaga  
- Stortorget, östra delen. 
- Södergatan, östra sidan, delen Köpmangatan - 40 m söderut 
- Köpmangatan i Gislaved, norra sidan, delen mellan Stationsallén och 40 meter väster om 

Stationsallén 

Smålandsstenar  
- Torget 
 
Reftele  
- Torget 
 
Hestra 
- Torget (stationsplan) 

 
Fasta och tillfälliga saluplatser 
3 § 
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av tekniska 
kontoret. Avtalad fast torgplats ska användas regelbundet och avtal tecknas om minst sex månaders och 
högst ett års upplåtelsetid.  
 
Dispositionsrätten upphör automatiskt att gälla utan särskild uppsägning efter upplåtelsetidens slut, 
varefter platsen uthyres på nytt.  
 
På saluplatserna får endast detaljhandel bedrivas.  
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Fördelning av saluplatser 
4 § 
Saluplatser anvisas av tekniska kontoret. 

 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på 
platser. 
 
Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan.  
 
Om en innehavare av en saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan 
till tekniska kontoret att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska kontoret rätt att 
låta någon annan använda platsen som saluplats. 
 
Tillståndsinnehavaren skall vara införstådd med att inskränkningar i nyttjandet av torghandelsplatsen kan 
ske, till exempel vid ombyggnationer och reparationer eller större evenemang. Vid dessa tillfällen får 
innehavaren, om möjlighet finns, flytta till annan torghandelsplats som anvisas av tekniska kontoret.  

 
Tider för försäljning 
5 § 
Torghandel får ske på följande tider: 

 
Försäljningen får starta tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 19.00 om inte tekniska kontoret 
medgivit undantag eller beslutar annat.  

 
Torghandelsplatsen får inte ianspråktagas, för t ex uppläggning av varor, tidigare än 1 timme före 
fastställd försäljningstid. 
 
Varor, torgstånd, vagn och övrig torghandelsutrustning ska vara bortförda senast 1 timme efter 
försäljningstidens slut. 

 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska 
kontoret besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt 
ställas in. 

 
Innehavarens upplysningsskyldighet 
6 § 
En innehavare av en saluplats är enligt 12 § marknadsföringslagen (2008:486) skyldig att genom en väl 
synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens (näringsidkarens) namn 
och adress. 
 
Den som tilldelats saluplats ska, till tekniska kontoret, överlämna uppgifter om namn, person- eller 
organisationsnummer, adress och telefonnummer. Skyldigheten att överlämna uppgifter följer av 39 kap 
13 § skatteförandelagen (SFL) (2011:1244). 
 
Näringsidkare som bedriver torg- och marknadshandel omfattas av regler om kassaregister enligt SFL 
(2011:1244). 
 

Förbud mot försäljning av vissa varor 
7 § 
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
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Försäljning av livsmedel 
8 § 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 
livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med 
stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från bygg- och miljönämnden. 
 

Placering av varor, redskap och fordon 
9 § 
Varor, torgstånd, vagn eller övrig torghandelsutrustning får inte placeras så att de minskar 
framkomligheten på de gångar som är avsedda för trafik, utmed eller mellan saluplatserna. Vid 
framkörning för i- och urlastning ska stor försiktighet iakttas.  

 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.  

 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tekniska kontorets tillstånd.  
 
På saluplatsen får endast ställas upp mindre transportfordon, som t ex combibil eller mindre skåpbil, om 
det bedrivs försäljning direkt från fordonet. 
 
Salustånd eller fordon för försäljningsändamål som ställs upp på saluplats ska vara i vårdat skick och av 
god standard. Det ska också vara utformat så att det kan passeras utan risk för att någon skadas av 
utskjutande tak, luckor etc.  
 

Renhållning 
10 § 
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop och 
föra bort avfall och annat skräp från rörelsen. 
 
Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 
 

Avgift 
11 § 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har 
beslutats av kommunfullmäktige.  
 

Överträdelse av föreskrift 
12 § 
Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § tredje stycket, 4 § tredje stycket, 5 §, 
7 §, 9 § eller 10 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  
 
I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande 
 
-------------------- 
 
Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 maj 2015. 
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Kartbilaga - Gislaved 
 

 
 
 
Yta för torghandel  
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LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I 

GISLAVEDS KOMMUN 
 

Beslutade av kommunfullmäktige den 15 december 2014, §51. 

 
Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller 

dessa föreskrifter för torghandel på de allmänna försäljningsplatserna i Gislaveds kommun. Syftet med 

föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 

Torghandelsplatser 

2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 

försäljningsplatser för torghandel:  

 

Anderstorp 

- Torget 

 

Gislaved, enligt markering på kartbilaga  

- Stortorget, östra delen. 

- Södergatan, östra sidan, delen Köpmangatan - 40 m söderut 

- Köpmangatan i Gislaved, norra sidan, delen mellan Stationsallén och 40 meter väster om 

Stationsallén 

Smålandsstenar  

- Torget 

 

Reftele  

- Torget 

 

Hestra 

- Torget (stationsplan) 

 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § 
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av tekniska 

kontoret. Avtalad fast torgplats ska användas regelbundet och avtal tecknas om minst sex månaders och 

högst ett års upplåtelsetid.  

 

Dispositionsrätten upphör automatiskt att gälla utan särskild uppsägning efter upplåtelsetidens slut, 

varefter platsen uthyres på nytt.  

 

På saluplatserna får endast detaljhandel bedrivas.  
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Fördelning av saluplatser 

4 § 
Saluplatser anvisas av tekniska kontoret. 

 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på 

platser. 

 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Om en innehavare av en 

saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till tekniska kontoret att 

platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska kontoret rätt att låta någon annan använda 

platsen som saluplats. 

 

Tillståndsinnehavaren skall vara införstådd med att inskränkningar i nyttjandet av torghandelsplatsen kan 

ske, till exempel vid ombyggnationer och reparationer eller större evenemang. Vid dessa tillfällen får 

innehavaren, om möjlighet finns, flytta till annan torghandelsplats som anvisas av tekniska kontoret.  

 

Tider för försäljning 

5 § 
Torghandel får ske på följande tider: 

 
Försäljningen får starta tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 19.00 om inte tekniska kontoret 

medgivit undantag eller beslutar annat.  

 
Torghandelsplatsen får inte ianspråktagas, för t ex uppläggning av varor, tidigare än 1 timme före 

fastställd försäljningstid. 

 

Varor, torgstånd, vagn, övrig torghandelsutrustning och skräp ska vara bortförda senast 1 timme efter 

försäljningstidens slut. 

 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska 

kontoret besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt 

ställas in. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

6 § 
En innehavare av en saluplats är enligt 12 § marknadsföringslagen (2008:486) skyldig att genom en väl 

synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens (näringsidkarens) namn 

och adress. 

 

Den som tilldelats saluplats ska, till tekniska kontoret, överlämna uppgifter om namn, person- eller 

organisationsnummer, adress och telefonnummer. Skyldigheten att överlämna uppgifter följer av 39 kap 

13 § skatteförandelagen (SFL) (2011:1244). 

 

Den som bedriver torg- och marknadshandel omfattas av regler om kassaregister enligt SFL (2011:1244). 
 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § 
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor samt andra varor som kan befaras medföra 

olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
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Försäljning av livsmedel 

8 § 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 

livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med 

stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från bygg- och miljönämnden. 

 

Godkända vågar  

9 §.  
Det ankommer på torghandlaren att tillse att våg som används uppfyller de krav vad gäller 

mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDACs föreskrifter och allmänna råd.  

 

Placering av varor, redskap och fordon 

10 § 
Varor, torgstånd, vagn eller övrig torghandelsutrustning får inte placeras så att de minskar 

framkomligheten på de gångar som är avsedda för trafik, utmed eller mellan saluplatserna. Vid 

framkörning för i- och urlastning ska stor försiktighet iakttas.  

 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.  

 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tekniska kontorets tillstånd.  

 

På saluplatsen får endast ställas upp mindre transportfordon, som t ex combibil eller mindre skåpbil, om 

det bedrivs försäljning direkt från fordonet. 

 

Salustånd eller fordon för försäljningsändamål som ställs upp på saluplats ska vara i vårdat skick och av 

god standard. Det ska också vara utformat så att det kan passeras utan risk för att någon skadas av 

utskjutande tak, luckor etc.  

 

Renhållning 

11 § 
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop och 

föra bort avfall och annat skräp från rörelsen. 

 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift 

12 § 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har 

beslutats av kommunfullmäktige.  

 

Överträdelse av föreskrift 

13 § 
Överträdelse av föreskrifterna kan medföra återkallelse av tillståndet med omedelbar verkan. 

 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § tredje stycket, 4 § tredje stycket, 5 §, 

7 §, 10 § eller 11 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  

Vid överträdelse av 8 § finns särskilda föreskrifter om sanktioner.  
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande 

 

-------------------- 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015. 
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Kartbilaga - Gislaved 
 

 
 

 

Yta för torghandel  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §51 Dnr: KS.2014.111 00

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott har den 10 juni 2014 behandlat
yttrande över detaljplan för Ölmestad 7:13, Reftele torg. I samband med detta
diskuterades de lokala ordningsföreskrifterna för torghandel. Det
konstaterades att Reftele torg saknas i föreskrifterna och tekniska nämnden
fick uppdraget att se över dessa.

Eftersom de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel är antagna
1995, fanns behov av en allmän översyn av föreskrifterna. I det nu framtagna
förslaget, har hänsyn tagits till lagar som ändrats och innehållet har anpassats
därefter.

Tekniska nämnden har den 22 oktober 2014 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Gislaveds kommun, daterade den 24 september 2014, att gälla fr.o.m. den 1
januari 2015, samt att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för
torghandel antagna av kommunfullmäktige den 14 december 1995, fr.o.m. den
1 januari 2015.

Kommunstyrelsen har den 25 november 2014 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att bifalla tekniska nämndens förslag.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 10 juni 2014, § 37
Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av kommunfullmäktige den
14 december 1995
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterade den 24
september 2014
Tekniska nämnden den 22 oktober 2014, § 135
Kommunstyrelsen den 18 november 2014, § 453
Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 483

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun,
daterade den 24 september 2014, att gälla från och med den 1 januari
2015, samt

att upphäva Lokala ordningsföreskrifter för torghandel antagna av
kommunfullmäktige den 14 december 1995 från och med den 1 januari
2015.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret , kansli- och informationsenheten
Tekniska nämnden



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2015-02-25     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §30    Dnr: TN.2014.48      

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun antogs av 

kommunfullmäktige den 15 december 2014. Länsstyrelsen i Jönköpings län 

upphävde dock, den 23 januari 2015, §§ 7, 9 och 13 i dessa föreskrifter. Detta 

på grund av vissa juridiska felaktigheter i formuleringarna. Tekniska kontoret 

har tagit till sig länsstyrelsens beslut och därefter tagit fram ett nytt förslag till 

lokala ordningsföreskrifter för torghandel.  

 

I enlighet med länsstyrelsens beslut, har följande ändringar gjorts i tekniska 

kontorets förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterade den 

29 januari 2015:  

 

 7 § - Följande har uteslutits: "samt andra varor som kan befaras medföra 

olägenheter ur ordningssynpunkt".  

 9 §, om vågar, har uteslutits i sin helhet.  

 12 § (tidigare 13 §) - Följande har uteslutits:  

- "Överträdelse av föreskrifterna kan medföra återkallelse av tillståndet  

med omedelbar verkan", samt  

- "Vid överträdelse av 8 § finns särskilda föreskrifter om sanktioner". 

 

I övrigt har länsstyrelsen rekommenderat små justeringar av 5 § fjärde stycket, 

där ordet "skräp" bör plockas bort. I 6 § sista stycket har länsstyrelsen 

rekommenderat att föreskriften förtydligas så att det framgår att den avser 

näringsidkare. Tekniska kontorets förslag har anpassats efter länsstyrelsens 

rekommendationer i deras beslut den 23 januari 2015. 

 

Beslutsunderlag 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel, beslutade av kommunfullmäktige  

2014-12-15, §51. 

Länsstyrelsens beslut 2015-01-23 att upphäva 7, 9 13 §§ i lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av Kf 2014-12-15. 

Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun, 

daterade 2015-01-29. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2015-02-11, §14. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel i Gislaveds kommun, daterade den 29 januari 2015, att gälla  

fr o m den 1 maj 2015, samt  

 

att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antagna av 

kommunfullmäktige den 15 december 2014, fr o m den 1 maj 2015. 

 

  

Expedieras till: 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §67 Dnr: KS.2015.53

Taxa för borgerlig vigsel

Ärendebeskrivning
Sveriges kommuner ska tillhandahålla service till sina invånare att få sig vigda,
så även i Gislaveds kommun.

Gislaveds kommun tar ingen avgift för de som viger sig. Många kommuner tar
dock ut en administrativ avgift för vigsel, särskilt om ingen i paret är
folkbokförd i kommunen. Man har också rätt att ta ut reseersättning, dock har
vi i Gislaveds kommun inte tagit ut någon sådan så länge vigsel sker inom
kommunens gränser.

Med bakgrund av ovanstående föreslår vigselförrättaren att vigsel i Gislaveds
kommun ska vara helt avgiftsfri om någon i paret är folkbokförd i kommunen,
att reseersättning tas om vigselceremonin sker utanför Gislaveds kommuns
gräns, samt att avgift för vigsel tas ut om 500 kr om ingen i paret är
folkbokförd i Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse daterad den 10 februari 2015

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att vigsel i Gislaveds kommun ska vara helt avgiftsfri om någon i paret är
folkbokförd i kommunen,

att reseersättning tas ut enligt faktisk kostnad om vigselceremonin sker
utanför Gislaveds kommun gräns, samt

att avgift för vigsel tas ut om 500 kr om ingen i paret är folkbokförd i
Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §96 Dnr: KS.2015.35

Taxa för lägerlogi i Gisle Sportcenter

Ärendebeskrivning
Fritidskontoret har förändrat en av lokalerna i Gisle sportcenter till ett logi för
lägerverksamhet för föreningar.

Fritidsnämnden har vid sammanträde den 29 januari 2015 hanterat frågan om
lägerlogi i Gisle sportcenter och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att
anta taxan 50 kr/person och dygn med omedelbar verkan.

Majoriteten föreslår att taxan för lägerlogi sätts till 50 kronor/person och
påbörjat dygn och att verksamheten och taxan är gällande
fr. o.m. 2015-04-01 t.o.m. 2016-01-31.

Beslutsunderlag
Fritidsnämnden den 29 januari 2015, § 17
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 5 mars 2015

Yrkande
Tommy Stensson (S) för S, M och MP med instämmande av Carina Johanssons
(C): Bifall till majoritetens förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att taxan för lägerlogi sätts till 50 kronor/person och påbörjat dygn, samt

att verksamheten och taxan är gällande fr. o.m. 2015-04-01 t.o.m.
2016-01-31.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fritidsnämnden 

Fn §17 

Sammanträdesdatum 
20 I S-O 1-29 

Dnr: FN.2014.81 

Lägerlogi i Gisle Sportcenter 

Ärendebeskrivning 

Sida 
II (14) 

828 

F.d. Judoiokalen i Gisle Sportcenter hade ett obefintligt nyttjande och 
fritidskontoret har därför förändrat lokalen till ett lägerlogi. Lägerlogin 
kommer bli en möjlighet för föreningar som besöker Gislaveds kommun att 
övernatta i Gisle i samband med aktiviteter. Standarden på login är av 
vandrarhems klass. Räddningstjänsten har godkänt förändringen. Bygg- och 
miljönämnden har anfört att bygglov endast kan medges för tjugo (20) 
personer om inte ventilationsanläggningen åtgärdas. Fritidskontoret diskuterar 
detta problem med fastighetskontoret. 

Beslutsunderlag 
Ansvarskontrakt lägerlogi, daterad den 21 januari 20 I S 
Räddningstjänsten yttrande om förändrad verksamhet i judoiokalen 
Fritidskontorets tjänsteskrivelse angående Lägerlogi i Gisle Sportcenter, 
daterad 9 januari 20 l S 
Arbetsutskottets protokoll den I S januari 20 I S, § 10 

Fritidsnämnden beslutar 

att anta förslaget till lägerlogi i Gisle sportcenter, samt 

att föreslå kommunfullmäktige anta taxan SO kr/person och dygn gälla med 
omedelbar verkan. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdra~sbestyrkande 



2014-12-15 23(41)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §56 Dnr: KS.2014.2 102

Delegation av beslut om utseende av lekmannarevisorer i bolag

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 3 kap 17 § ska fullmäktige utse minst en
lekmannarevisor i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar
samtliga aktier. Detsamma gäller när kommunen ensamt bildar en stiftelse.
För Gislaveds kommuns tre verksamhetsstiftelser gäller att Gislaveds kommun
inte är ensam stiftare.

Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse
någon av de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga
nämnders verksamhet.

Den parlamentariska kommittén tog i sitt arbete upp frågan om möjligheten
att fullmäktige delegerar till revisorerna att inom sig utse de personer som ska
vara lekmannarevisorer i bolag.

Valberedningen har den 20 november 2014 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att delegera till de revisorer som valts för granskning av
styrelsen och övriga nämnders verksamhet att inom sig utse de personer som
ska vara lekmannarevisorer i helägda bolag.

Beslutsunderlag
Valberedningen den 20 november 2014, § 8

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på valberedningens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att delegera till de revisorer som valts för granskning av styrelsen och
övriga nämnders verksamhet att inom sig utse de personer som ska vara
lekmannarevisorer i helägda bolag.

Expedieras till:
Kommunens revisorer
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunens revisorer 

Plats och Tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Sammanträdesdatum 

2015-02-18 

Gislaved 2015-02-18 kl. 13.00-17.00 

Sammanträdesrummet Bolmen, Kommunhuset 
Gislaved 

Barbro Liljedahl, ordförande 
Kjell Claesson 
John-Erik Haraldsson 
Sven Nilsson 
Patrik Thur 
Solveig Davidsson 
Cathrine Tömberg 

Elisabeth Björk, PwC 

Utses att justera Kjell Claesson 

Under-
skrifter Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

Organ 

Sammanträdesdatum 
Datum för anslags 
uppsättande 

Förvaringsplats för protokollet 

Underskrift 

Justerandes sign 

~~~~~~~~----------------------

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom 

anslag 

Kommunens revisorer 

2015-02-18 

Utdragsbestyrkande 



c 

c 

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Kommunens revisorer 

;Jf;~ndes sign 

Sammanträdesdatum 

2015-02-18 

§ 1 

Ordföranden Barbro Liljedahl förklarar sammanträdet 
öppnat 

§2 

Till justeringsman valdes Kjell Claesson 

§ 3 

Kommunens revisorer behandlar revisionsfrågor 

§4 

Kommunens revisorer beslutar 

att under mandatperioden är det ordförande och vice 
ordförande som skriver under utgående handlingar från 
revisionen. 

§5 

Kommunens revisorer beslutar 

att fördela lekmannarevisionsuppdragen enligt 
följande; 

Gislaveds Energi AB 

Gislaveds Energi ring AB 

AB Gislaveds Hus 

Industrilokaler AB 

A-ringen AB 

Gislaveds näringslivs AB 

Utdragsbestyrkande 

Patrik Thur 

Patrik Thur 

Sven Nilsson 

John-Erik Haraldsson 

John-Erik Haraldsson 

J ohn-Erik Haraldsson 



FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

BESLUT 
2015-02-20 

Mål nr 
86-15 

Sida 1 (4) 

Meddelat i Jönköping 

KLAGANDE 
1.Bröderna Kristen Gemenskap 
Box 68 
33321 Smålandsstenar 

2. Werner Åkesson 
Apelsinvägen 5 
33333 Smålandsstenar 

MOTPART 
Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 

ÖVERKLAGAT BESLUT 
Gislaveds kommuns beslut 2014-11-27 

SAKEN 

GISLAVEDS KOI/".\UN 
Bygg- och mi/je.nämnden 

2015 -02- 2 4 
t;:D~n':"'r:--------

Laglighetsprövning enligt kommunallagen (1991 :900), KL 

FÖRVALTNINGSRÄTTENS AVGÖRANDE 

Förvaltningsrätten avvisar överklagandena. 

ÖVERKLAGAT BESLUT 

Gislaveds kommun beslutade den 27 november 2014 att inte anta förslaget 

till detaljplan för Bladens begravningsplats iSmålandsstenar. 

YRKANDEN M.M. 

Bröderna Kristen Gemenskap yrkar att detaljplanen ska antas. Werner 

Åkesson ansluter sig till deras talan. 

Dok.ld 155888 

Postadress 
Box 2201 
550 02 Jönköping 

Besöksadress 
Hamngatan 15 

Telefon 
036-156600 
E-post: 

Telefax 
036-156655 

forvaltningsrattenijonkoping@dom.se 
www.forvaltningsrattenijonkoping.domstol.se 

Expeditionstid 
måndag - fredag 
08:00-16:00 
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FÖRVALTNINGSRÄTTEN 
I JÖNKÖPING 

BESLUT 

inom viss tid (se prop. nr 20 år 1970 s, 75 del B 1). Av 4 kap, 7 § Jordabal

ken framgår även att köp, som innebär att visst område av fastighet kom

mer i särskild ägares hand, är giltigt endast om fastighetsbildning sker i 

överensstämmelse med köpet genom förrättning, som är sökt senast sex 

månader efter den dag då köpehandlingen upprättades och, om förrättning

en inte är avslutad vid utgången av nämnda tid, ska verkställas på grundval 

av köpet. Ett bygglov kan inte anses vara en åtgärd för att få till stånd ett 

avskiljande. Det köpebrev som Bröderna Kristen Gemenskap har lämnat in 

är således ogiltigt. Föreningen äger därmed inte någon fast egendom i 

kommunen och har därför inte klagorätt på den grunden. Det har inte heller 

framkommit att föreningen skulle ha klagorätt på någon annan grund. 

Bröderna Kristen Gemenskap har även anfört att för det fall köpebrevet 

inte anses vara tillräckligt för att styrka deras klagorätt ska överklagandet 

ses som att det har gjorts personligen av Werner Akesson då han under

tecknat överklagandet både för sin egen och för Bröderna Kristen Gemen

skaps räkning. Det överklagande som inkommit till förvaltningsrätten har 

dock varit undertecknat med Bröderna Kristen Gemenskap även om Wer

ner Åkessons namnteckning finns med på överklagandet. I överklagandet 

uppges även bl.a. följande "länsstyrelsen har insett vårt behov och givit oss 

tillstånd och därmed har vi en rättighet enligt lag att anordna en begrav

ningsplats". Detta talar starkt emot att överklagandet skulle ha gjorts per

sonligen av Werner Åkesson. Först i skrivelse som inkom till förvaltnings

rätten den 9 februari 2015 har Werner Åkesson framför att han personligen 

avsett att överklaga kommunens beslut. Det överklagandet har inkommit 

efter klagotidens utgång. Med beaktande av ovan nämnda omständigheter 

kan det ursprungliga överklagandet inte anses ha gjorts personligen av 

Werner Åkesson utan ska anses ha gjorts av Bröderna Kristen Gemenskap 

och den senare inkomna skrivelsen med Werner Åkessons personliga 

överklagande har inkommit för sent. 

Sida 3 
86-15 
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SVERIGES DOMSTOLAR 
Bilaga 

HUR MAN ÖVERKLAGAR - PRÖVNINGSTILLSTAND 

Den som vill överklaga förvaltningsrättens beslut 
ska skriva till Kammarrätten i Jönköping. 
Skrivelsen ska dock skickas eller lämnas till 
förvaltningsrätten. 

För att kammarrätten ska kunna ta upp Ert över
klagande måste Er skrivelse ha kommit in till för
valtningsrätten inom tre veckor från den dag då 
Ni fick del av domen/beslutet. Om beslutet har 
meddelats vid en muntlig förhandling, eller det vid 
en sådan förhandling har angetts när beslutet 
kommer att meddelas, ska dock överklagandet ha 
kommit in inom tre veckor från den dag domsto
lens beslut meddelades. Om sista dagen för över
klagande infaller på lördag, söndag eller helgdag, 
midsommarafton, julafton eller nyårsafton räcker 
det att besvärshandlingen kommer in nästa vardag. 

Om klaganden är en part som företräder det all
männa, ska överklagandet alltid ha kommit in inom 
tre veckor från den dag beslut meddelades. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i kam
marrätten fordras att prövningstillstånd medde
las. Kammarrätten lämnar prövningstillstånd om 

1. det finns anledning att betvivla riktigheten 
av det slut som förvaltningsrätten har 
kommit till, 

2. det inte utan att sådant tillstånd meddelas 
går att bedöma riktigheten av det slut som 
förvaltningsrätten har kommit till, 

3. det är av vikt för ledning av rättstillämp
ningen att överklagandet prövas av högre 
rätt, eller 

4. det annars finns synnerliga skäl att pröva 
överklagandet. 

Om prövningstillstånd inte meddelas står förvalt
ningsrättens beslut fast. Det är därför viktigt att det 
klart och tydligt framgår av överklagandet till 
kammarrätten varför man anser att prövningstill
stånd bör meddelas. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 

1. Klagandens person-/ organisationsnummer, 
postadress, e-postadress och telefonnummer 
till bostaden och mobiltelefon. Adress och te
lefonnummer till klagandens arbetsplats ska 
också anges samt eventuell annan adress där 
klaganden kan nås för delgivning. Om dessa 
uppgifter har lämnats tidigare i målet - och om 
de fortfarande är aktuella - behöver de inte 
uppges igen. Om klaganden anlitar ombud, ska 
ombudets namn, postadress, e-postadress, tele
fonnummer till arbetsplatsen och mobiltele
fonnummer anges. Om någon person- eller 
adressuppgift ändras, ska ändringen utan 
dröjsmål anmälas till kammarrätten. 

2. den dom/beslut som överklagas med uppgift 
om förvaltningsrättens namn, målnummer 
samt dagen för beslutet, 

3. de skäl som klaganden anger till stöd för en 
begäran om prövningstillstånd, 

4. den ändring av förvaltningsrättens dom/beslut 
som klaganden vill få till stånd, 

5. de bevis som klaganden vill åberopa och vad 
han/hon vill styrka med varje särskilt bevis. 

Adressen till förvaltningsrätten framgår av do
men/beslutet. 

www.domstol.se 



Förvaltningsrätten i Jönköping 

Hamngatan 15 

55316 JÖNKÖPING 

Härmed yrkas att Förvaltningsrätten ändrar Gislaved Kommunfullmäktiges beslut 2014-11-27, Dnr: 

KS.2012.166 och antager detaljplanen för Bladens begravningsplats iSmålandsstenar. 

Kommunstyrelsen vill skjuta upp beslutet till en kommande översiktsplan, men det är föga troligt att en 

kommande fördjupad översiktsplan kommer att föreslå någon annan användning av marken än till den verksamhet 

man beviljat bygglov för. 

Inga sakliga skäl till att platsen är olämplig för an läggning av begravningsplats har framkomm it under den långa t id 

som kommun förhalat ärendet. Markundersökning har gjorts som visar att marken är lämplig. Vi har följt 

kommun ens råd att först begära bygglov för kyrkan och sedan begära planläggning för begravningsplatsen. När allt 

planarbete är gjort och detaljplanen är klar att klubbas i Kommunfullmäktige säger man nej . 

Kommunen gav byggnadslov för kyrkan, som stod klar i juni 2012, och även markarbetena runt omkring börjar bli 

färdiga, vilka vi har väntat i det längsta med att färdigställa för att invänta kommunens besked om 

begravningsplatsen för att kunna göra iordning den samtidigt. Lokalen är specialbyggd helt för ändamålet och 

lämpar sig inte till någon annan verksamhet utan stora ombyggnadskostnader. Om en kommande översiktsplan 

anger någon annan användning av marken än till den verksamhet man beviljat bygglov till skulle det innebära att 

Kommunen måste lösa in tomt och byggnad som har kostat över 5 000 000,-. Vilken planarkitekt skulle vilja ådraga 

det offentl iga en sådan stor kostnad i onödan? Med största sa nnolikhet kommer en kommande översiktsplan ha 

med detta markområde som kyrklig verksamhet. 

Bygg- miljönämnden har givit sitt godkännande vid två tillfällen och ställer sig förvånade till att kommunstyrelsen 

vi ll fördröja det med en fördjupad översiktsplan. 

Fastigheten ligger i ett brytområde, mellan industri och bostäder, intill en hög mast, som knappast någon skulle 

vilja bo i omedelbar närhet av. Det är ingen stor bit mark det handlar om, den nu planerade begravningsplatsen 

med parkering är cirka 30 x 50 meter. 

Smålandsstenars samhällsförening har yttrat sig posi tivt till begravningsplatsen: 50mhällsjäreningen anser 

att detaljplaneförslaget för Bladens begravningsplats med planteringar och grönytor av parkliknande karaktär ser 

tilltalande ut. 

Man kan tänka att kanske riksväg 26 ska gå över marken. Det är ytterst tvivelaktigt att någon skulle föreslå att en 

sådan hårt trafikerad väg skulle läggas så nära ett befintligt bostadsområde, dessutom är mark öster om samhäll et 

reserverad för denna väg i en fördjupad översiktsplan för Små landsstenar 1999. Enligt uppgift har kommunen 

tidigare sagt nej till att lägga förbifarten på västra sidan, man ansåg det inte vara en lämplig placeri ng. 

En av ledamöterna som begärde ordet vid fullmäktiges sammanträde sade att man vill låta de boende i området få 

säga sitt. Den möjligheten har de haft. Detaljplanen har annonserats, ställts ut och kommunen har inbjudit 

allmänheten till möte i Torghuset i Smålandsstenar för att diskutera detaljplanen. Ingen av de boende i området 

hade då något att invända. 

Det kan också vara så att alla ledamöterna i fullmäktige inte viste riktigt vad det var man röstade om. En av talarna 

menade att det var olämpligt att Bröderna skulle ha en egen begravningsplats. Risken finns att flera av 

ledamöterna trodde att man röstade för begravningsplatsens vara eller icke vara, istället för lämpligheten att 

an lägga den just där. Länsstyrelsen har insett vårt behov och givit oss tillstånd och därmed har vi en rättighet enligt 

lag att anordna en begravningsplats. 

Små landss!enar den 30 december 2014 Bröderna Kristen Gemenskap 

Box 68 

333 21SMÅLANDSSTENAR 
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