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1 Det kommunala uppdraget 

Kommunallagen anger att kommuner ska ha en god ekonomisk hushållning i verksamheten. 

Detta innebär att de ska sköta ekonomin på ett ansvarsfullt sätt: 

 För verksamheten ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För ekonomin ska det anges finansiella mål som är av betydelse för en god 

ekonomisk hushållning 

 För personalfrågor ska det anges personalpolitiska mål som är av betydelse för en 

god ekonomisk hushållning 

För Gislaveds kommun innebär god ekonomisk hushållning att kommunen ska arbeta för att 

nå visionen utifrån vad som anges i de prioriterade målområdena. För de prioriterade 
områdena anges mål för att förtydliga kommunfullmäktiges intentioner om vad som för 

verksamheten är god ekonomisk hushållning. 

Uppföljning av kommunfullmäktiges övergripande målområden genom bland annat operativa 

styrgrupper, nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor, är de 

som utgör grunden för kommunfullmäktiges uppföljning. 

Kommunfullmäktige följer upp planeringsdirektivet fyra gånger per år. Vid delår och 

årsredovisningen görs en mer omfattande uppföljning. 
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2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställning 

2.1.1 Befolkningsutveckling 

Under första halvåret 2021 har kommunens invånarantal minskat med 12 invånare, från 

29 635 till 29 623. Detta beror till största del på en fortsatt hög utflyttning. Barnafödandet 

har legat på högre nivåer än samma period under förra året och vi har även haft en lägre 

dödlighet under första halvåret 2021 än under samma period i fem av de senaste sex åren. 

Helårsprognosen spår 29 477 invånare vid årsslutet, vilket skulle innebära en minskning med 

ytterligare ca 150 personer under andra halvåret. 

2.2 Händelser av väsentlig betydelse 

Covid-19-pandemin 

Kommunens utmaningar till följd av utbrottet av Covid-19 har präglat året. Hela kommunen 

har fortsatt att arbeta med att på olika sätt skapa beredskap och ställa om verksamheter för 

att möta förändrade behov och krav. Medarbetare har fått prioritera krisledningsarbetet, 

prioritera om arbetsuppgifter under året, ställa om till distansarbete och arbeta och stötta 

genom digitala hjälpmedel. Informations- och kommunikationsbehovet kopplat till den 

pågående pandemin har varit stort och har ställt krav på nya arbetssätt och ett ökat 

samarbete inom kommunkoncernen. Pandemin innebär osäkerhet kring 

planeringsförutsättningarna generellt för kommunen och inte minst de ekonomiska 

förutsättningarna. 

Inom de flesta av kommunens verksamheter och bolag har under perioden fungerat under 

olika anpassningar för att minska risken för smittspridning. En del verksamheter har legat 

nedstängda och antalet fysiska besök har begränsats, fler digitala möten har genomförts och 

distansarbetet har ökat. Pandemin har snabbat på den digitala utvecklingen kopplat till 

distansarbete, vilket generellt bedöms vara positivt. Uppföljning påbörjades för att följa upp 

effekterna av det ökade distansarbetet, framförallt med fokus på de arbetsmiljömässiga 

konsekvenserna. 

Organisationsförändringar 

Arbetet med organisationsöversynen har inletts under året och involverat många 

medarbetare, både som projektledare, delprojektledare och deltagare i arbetsgrupper. 

Arbetet kommer fortsatt medföra omprioriteringar i arbetet under året. 

Arbetsförmedlingens reformering kommer medföra att avdelningen för arbete och utbildning 

behöver se över sin organisation under hösten. 

Ett nytt samarbete har lanserats inom räddningstjänsterna i Småland-Blekinge. RäddSam F har 

ingått samarbete med alla räddningstjänster i Kronoberg och Blekinge samt Hultsfred, 

Vimmerby och Västervik. Räddningstjänstens Gislaved-Gnosjös bidrag är att anställa och 

tillhandahålla ett ledningsbefäl som stödjer SOS operatörer. 

I samband med årsskiftet 2020/2021 flyttades Gislaveds kommuns familjerättsverksamhet 
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över till en gemensam familjerättsenhet inom GGVV. Där Värnamo kommun står som 

huvudman och övriga GGVV kommuner köper tjänsten av dem. 

Utifrån förändrade behov och verksamheter inom individ- och familjeomsorgens enheter 

med fokus på barn- och unga har en omorganisation skett av enheterna från och med 1 maj 

2021. Denna omorganisation innebär att myndighetsutövandet har renodlats till en enhet 

och utförandet till en. 

Omvandling av verksamhet 

I samband med planeringsdirektivet 2021 togs beslut om att initiera arbetet med att 

omvandla ett av kommunens vård- och omsorgsboenden till två andra boendeformer för 

äldre. Detta för att utöka möjligheterna till mellanboendeformer i södra kommundelen och 

anpassa antalet inhyrda lägenheter i form av vård- och omsorgsboenden till det befintliga och 

prognostiserade behovet. Detta beslut upphävdes dock under våren och innebär att 

kostnaderna för driften av samtliga 9 vård- och omsorgsboenden kvarstår och utökningen av 

mellanboendeformer för äldre uteblivit under 2021. 

Ingångna avtal med väsentlig påverkan på verksamheten 

Under 2020 genomfördes sista möjliga förlängningen inom ramen för socialnämndens avtal 

om bland annat LSS-boendeplatser med Solbacken Omsorg AB, vilket innebär att det 

länsgemensamma avtalet som trädde ikraft för övriga upphandlade LSS-boendeplatser under 

2018 från och med 1 april 2021 gäller även för platserna vid Solbacken Omsorg AB. 

Detta avtal gäller fram till och med april 2022 och Gislaveds kommun tillsammans med 

övriga kommuner inom GGVV har nu påbörjat arbetet med att upprätta ett nytt ramavtal 

kopplat till köp av externa platser och daglig verksamhet inom LSS och SoL. Huvudman för 

upphandlingen är Värnamo kommun. 

Större investeringar 

Sedan 2019 pågår ett arbete inom socialnämndens verksamheter med att byta 

verksamhetssystem. Individ- och familjeomsorgen har sedan 2020 gått över till Combine och 

under året kommer övriga verksamheter genomföra bytet av system. Utöver 

investeringskostnaderna för själva införandet tillkommer kostnader för enheterna i form av 

utbildning och migrering. 

Nytt HR-System 

Införandet av ett nytt HR-system har inneburit en stor arbetsinsats för främst HR-

avdelningen men också för medarbetare som arbetar med systemet. 
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2.3 God ekonomisk hushållning och ekonomisk ställning 

2.3.1 Kommunfullmäktiges grunduppdrag 

Gislaveds kommun har tre grunduppdrag: att leverera välfärd och service till invånarna, att 

arbeta med demokrati- och samhällsutveckling och att vara en arbetsgivare. 

2.3.1.1 Välfärd och service 

Ett av kommunens grunduppdrag är att leverera välfärd och service till kommuninvånarna. 

Hur kommunen arbetat med detta grunduppdrag under första halvan av 2021, beskrivs här 

utifrån målgruppens, medarbetarnas och verksamheternas perspektiv. Med fokus utifrån risk 

och väsentlighet. 

Målgruppen 

Kommunen har kontakt med invånare på flera olika sätt beroende på om det är en enklare 

servicetjänst som erbjuds eller en mer omfattande tjänst till exempelvis en brukare eller elev. 

De fysiska mötesplatserna påbörjade året under restriktioner för att dämpa smittspridningen 

av Covid-19. Många verksamheter inom, bland annat, fritid- och folkhälsonämndens var 

nedstängda under årets inledning för att succesivt öppna upp varefter restriktioner och 

rekommendationer justerades. Målgrupperna för dessa verksamheter har givetvis påverkats 

av den begränsade tillgängligheten men har överlag haft hög förståelse för de anpassningar 

som gjorts. 

När det gäller de välfärdstjänster där medarbetare och brukare eller elev arbetar nära 

varandra har fokus fortsatt legat på smittskydd och många verksamheter har bedrivits under 

olika begränsningar eller anpassningar. Inom delar av barn- och utbildningsnämndens 

verksamheter har distansundervisning och utglesning av fysisk undervisning införts. 

Måluppfyllelsen under perioden har ökat, vilket delvis härleds till de extra anpassningar och 

extra stödinsatser som gjorts. En del elever har dock under pandemin uttryckt ett sämre 

mående och dessa har i tidiga skeden kunnat få råd, stöd och hjälp av elevhälsan och i de fall 

det har behövts, vidare vägledning till andra instanser. 

Genomgående för samtliga verksamhetsområden inom socialnämnden är att servicenivån 

skattats högt i de brukarundersökningarna som genomfördes under föregående år. Många 

hyresgästers välbefinnande har dock påverkats av pandemin när de sociala aktiviteterna 

begränsats samt då upplevelser av isolering av olika anledningar ökat, med nedstämdhet som 

den största konsekvensen. 

Fortsatt begränsad fysisk kontakt med kommunens målgrupper, har också inneburit att fler 

fått sina behov alltmer tillgodosedda i digital form, genom e-tjänster eller digitala möten. Den 

digitala kontakten med målgruppen har fortsatt att öka i flera verksamheter. Fullmäktige har 

sedan tidigare gett alla nämnder och bolag i uppdrag att bland annat öka den digitala 

verksamhetsutvecklingen och e-tjänster och effekterna av Covid-19 har gett ytterligare fart i 

detta arbete för att förenkla servicen gentemot invånarna. Även om digitala lösningar ger 

möjligheter att nå fler måste riskerna att dessa leder till ökat digitalt utanförskap bemötas. 
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Medarbetarna 

Pandemin har inneburit att alla medarbetare i den kommunala organisationen som kan arbeta 

på distans uppmanats att göra det. Inom många verksamheter är detta dock inte möjligt i de 

flesta situationer. Åtgärder för att smittsäkra och glesa ut verksamheten har här vidtagits i 

den omfattning det varit möjligt och de som arbetar närmast invånarna har gjort det med 

anpassningar efter de rekommendationer som funnits. Sjukfrånvaron har varit högre än 

normalt i de flesta verksamheter. Sjukfrånvaron samt arbetet med smittskydd, har gjort att 

arbetsbelastningen ökat, särskilt för medarbetare inom socialnämndens och barn- och 

utbildningsnämndens verksamheter. 

Ett stort förändringsarbete som pågått under 2021 är översynen av 

förvaltningsorganisationen. Projektet har hög prioritet inom organisationen och en viktig 

utgångspunkt är att det ska genomföras med hög delaktighet från medarbetarna. Många 

medarbetare i olika delar av kommunen har i hög grad deltagit och det har inneburit att 

andra arbetsuppgifter har behövt stå tillbaka eller läggas på en lägre ambitionsnivå. Inom 

påverkade verksamheter upplever en del medarbetare också oro för vad effekterna blir av 

förvaltningsöversynen. 

Utmaningar att rekrytera personal med rätt kompetens gör också att belastningen på 

personalen blir högre, vilket märkts på många av förvaltningarna. 

Verksamheterna 

Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg och säker välfärd- och servicetjänster 

enligt de rekommendationer som finns med anledning av Covid-19. Det har gjort att 

verksamheterna anpassat sig på olika sätt för att leverera ett grunduppdrag med god kvalitet 

till invånarna. 

Exempel på anpassningar som gjorts är partiell distansundervisning och utglesning av fysisk 

undervisning inom skolan och den successiva öppningen av fritid- och folkhälsonämndens 

verksamheter där förvaltningen införde system som möjliggjorde bokningsbara tider och 

medarbetare hittade nya arbetssätt för att fortsatt kunna leverera nämndens grunduppdrag. 

Stängda och begränsade verksamheter under lång tid har dock gett ekonomiska 

konsekvenser. 

Även inom kulturnämndens verksamheter har stegvis öppningar under första halvåret 

genomförts. I de fall det inte har varit möjligt för människor att komma till verksamheten för 

att träffas och samtala har förvaltningen istället arbetat för att erbjuda digitala samtal, med 

syftet att skapa sammanhang, gemenskap och delaktighet men också för att utmana, lära nytt, 

utveckla och uppleva. 

Inom många verksamheter har kompetensutveckling inte genomförts eller förändrats till en 

lägre kvalitet på grund av pandemins restriktioner. Covid-19 har även haft en negativ 

påverkan på sammanhållning och utveckling i olika verksamheter. 

För att klara välfärdsutmaningen behöver arbetssätt utvecklas. Kommunstyrelseförvaltningen 

har arbetat med två nya kommunövergripande system inom ekonomi och HR. Syftet är att 

kunna effektivisera den administrativa hanteringen genom att digitalisera och automatisera 

processer. Detta påverkar samtliga nämnder och förvaltningar de kommande åren och 
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arbetssätt blir mer standardiserade framöver när systemen nyttjas fullt ut. 

2.3.1.2 Demokrati och samhällsutveckling 

Kommunfullmäktige ansvarar för frågor som handlar om demokrati och samhällsutveckling. 

Utvecklingen ska ske på ett transparent och hållbart sätt med hänsyn tagen till såväl 

ekologiska, ekonomiska som sociala aspekter. 

Demokrati handlar om respekten för alla människors lika värde och om individens frihet och 

rättighet att påverka. Invånares delaktighet är en av grundpelarna i ett demokratiskt samhälle. 

I arbetet med Agenda 2030 kopplas demokratifrågorna exempelvis till målet om fredliga och 

inkluderande samhällen. 

Satsningar på medborgardialog genom lokalsamtal har fortsatt under 2021 med förväntad 

effekt av ett ökat medborgarinflytande, en ökad tillit till kommunen som samhällsutvecklare 

samt ett ökat valdeltagande till kommunala val. Lokalsamtalen har dock på grund av risk för 

smittspridning av coronaviruset skett under andra former än tidigare. Under våren 2021 har 

lokalsamtal hållits i Villstad och i Skeppshult. Covid-19 har fortsatt haft en stor påverkan 

både på dialogarbetet i sig men också på utvecklingen i samhället, vilket blir en viktig fråga för 

även demokratiberedningen att följa framåt. Under hela mandatperioden 2019-2022, 

kommer 10 av kommunens bygder besökas. Under 2021 har nu över hälften av de planerade 

lokalsamtalen genomförts. 

Gislaveds kommuns arbete för att utveckla attraktiva livsmiljöer för invånare präglas av 

arbetet med de strategiskt viktiga uppdragen gällande centrumutveckling i Anderstorp och 

Gislaved. Arbetet har, och kommer fortsättningsvis, att stärka kopplingar till 

medborgardialog och andra metoder som möjliggör en bred delaktighet och inflytande. 

Arbetet med riskvärdering, sanering och utveckling av förorenade områden kommer att vara 

en central del i arbetet, då just förorenade markområden är ett hinder för kommunens 

fortsatta utveckling. Här behövs nya, innovativa metoder som går hand i hand med 

tillsynsmyndigheternas krav. För att bland annat testa olika metoder för hållbar sanering så 

fortsätter arbetet i pilotprojekt, Bro till Bro i Anderstorp som i år gick in i själva testfasen. 

Det syftar också till att skapa möjlighet till att området ska kunna omvandlas från 

industriområde till område för bostäder och rekreation. En annan nyckelfaktor för att 

möjliggöra den potential för centrum- och boendeutveckling som finns i kommunen är att 

attrahera exploatörer som vill investera i att förverkliga de visioner som finns. 

Arbetet med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Gislaved och Anderstorp pågår 

men tidplanen har reviderats med anledning av dels de Covid-relaterade förseningarna som 

uppstod föregående år men också med anledning av den arbetssituation som uppstått till 

följd av flera prioriterade parallella processer som även har skapat en hög arbetsbelastning 

för de tjänstepersoner som ansvarar för arbetet. 

Ett viktigt verktyg i arbetet inom samhälle och demokrati är att sprida kunskap och 

information om hållbar samhällsutveckling och demokratifrågor. Aktiviteter såsom 

Hållbarhetsveckan och andra arrangemang har på grund av Covid-19 skett i andra former 

och fortsatt skett mer digitalt. Lokalsamtalen (medborgardialoger) är ett viktigt redskap för 

kommunens demokratiarbete och demokratiutvecklingsarbetet samordnas genom 
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demokratiberedningen där representanter från samtliga partier ingår. 

Kommunens arbete sker även i en rad olika nätverk och projekt på både lokal, regional, 

nationell och internationell nivå. Dessutom sker samarbeten med universitet och högskolor 

inom ramen för detta arbete. 

2.3.1.3 Arbetsgivare 

I kommunens uppdrag som arbetsgivare ingår bland annat att möta de utmaningar som finns 

inom kompetensförsörjningsområdets alla delar: att attrahera, behålla, utveckla och 

avveckla/ställa om kompetens. Som arbetsgivare strävar kommunen efter att vara en 

attraktiv arbetsplats. Både offentliga och privata arbetsgivare står inför stora 

rekryteringsutmaningar de kommande åren. Andelen äldre och yngre ökar, medan gruppen 

som arbetar blir mindre och kommer även ut på arbetsmarknaden allt senare. På kort tid 

kommer cirka 10% av Gislaveds kommuns nuvarande medarbetare att gå i pension. 

En kompetensförsörjningsstrategi är antagen av kommunfullmäktige och det finns en plan för 

hur arbetet med kompetensförsörjning ska hanteras på förvaltningsnivå. Utifrån 

förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner kommer kommunen som helhet kunna skapa 

bättre aktiviteter som bidrar till att behålla och utveckla medarbetare. Ett arbete som på sikt 

ska leda till aktiviteter för att få medarbetare att stanna längre har inletts - ett förlängt och 

hållbart arbetsliv. 

Att erbjuda arbete hemma som en naturlig del inom de yrkesgrupper där det finns möjlighet, 

och att kunna arbeta på vägen till och från arbetet, skapar attraktivitet och breddar 

möjligheten till att hitta kvalificerade sökande från ett större geografisk område, i detta 

arbete har Gislaveds kommun kommit långt och tagit större steg framåt i digital mognad 

utifrån coronapandemin. Att alltid erbjuda resfria möten i första hand kommer i 

fortsättningsvis vara en självklarhet. Ett förslag till riktlinje om distansarbete är framtaget för 

att trygga återgången till arbete efter Corona men också för att stärka attraktivitet och skapa 

ett både hållbart arbetsliv men även ett hållbart och klimatsmart resande. 

Gislaved satsar och arbetar ständigt med ett att stärka och utveckla chefs och ledarskapet 

genom olika utbildningsinsatser  för såväl nya som etablerade chefer på olika nivåer i 

organisationen. Kommunhälsan införande av teams träffar har varit uppskattade och har 

riktat sig till både chefer och medarbetare i olika frågor kopplade till hälsa och ett sunt och 

hållbart arbetsliv. 

Det systematiska arbetsmiljöarbetet  som fått en egen modul i rapporteringsverktyget 

Stratsys för att underlätta arbetet för chefer, har varit ett uppskattat införande för att 

strukturera och systematisera chefens vardag. 

2.3.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

Utifrån kommunens grunduppdrag så har det identifierats olika områden, eller faktorer, där 

det bedöms särskilt viktigt att ha god kvalitet. Har kommunen god kvalitet och effektivitet 

inom dessa faktorer så säkerställer kommunen att grunduppdraget har utförts väl. 

Kvalitetsfaktorerna har tagits fram genom att utgå från fyra olika perspektiv: målgrupp, 

ekonomi, medarbetare och verksamhet. 
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Vid varje uppföljning görs en bedömning av hur väl dessa faktorer är kvalitetssäkrade: 

• Godkänd (grön) – Vi har en god kvalitetssäkring av denna faktor. 

• Varning (gul) – Det finns risk för att vi inte har kvalitetssäkrat denna kritiska faktor, 

åtgärder pågår. 

• Inte godkänd (röd) – Vi har inte kvalitetssäkrat denna kritiska faktor, åtgärder ska vidtas. 

2.3.2.1 Målgrupp 

2.3.2.1.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet 

Beskrivning 

För att tillgodose att hela kommunen har tillgång till internet är utökad  

höghastighetsuppkoppling särskilt kritiskt. 

 

Kommentar 

Målsättningen i kommunens tidigare bredbandsstrategi var att minst 90% av kommunens 

invånare och näringsliv ska ha möjlighet att ansluta sig till bredband med minst 100 Mbit/s i 

överföringshastighet senast år 2020. Den senaste statistiken från Post- och telestyrelsen visar 

att 94% av kommunens invånare och näringsliv har tillgång till eller absolut närhet till 

bredband. Tillgången i tätort ligger på 97% och på 83% i glesbygd. Målet anses därför vara 

uppnått, rent tekniskt sett. 

En kvarstående viktig utmaning är grupper som riskerar digitalt utanförskap. Det blir, till 

exempel, viktigt att säkerställa bredbandskapacitet och kanske till och med utrustning, för att 

göra digital kommunikation möjlig att erbjuda på kommunens särskilda boenden. Detta har 

blivit mycket tydligt under de två senaste åren då pandemin lett till nya vägar att hålla 

kontakt med anhöriga och samhällsfunktioner så som sjukvård, skatteverket med flera. 

En annan viktig målgrupp är brukare som har hemtjänst och hemsjukvård. Många har 

kapacitet, men snabbt teknisk utveckling gör det utmanande att "hänga med". 

Under andra kvartalet har ett pilotprojekt startat hos Centrum för Livslångt Lärande. 

Projektets syfte är dels att erbjuda elever i vuxenutbildningen att låna dator under 

utbildningstiden samt att utvärdera användandet av Google Chromebook. I förlängningen 

handlar det om att eleverna har datorer som underlättar att sköta skolarbetet också utanför 

skolans lokaler samt ökad digital mognad. 

  



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige 

 12 Kommunfullmäktige Gislaveds kommun   

 

 

2.3.2.1.2 Graden av digital mognad i organisationen 

Beskrivning 

För att kunna driva digitaliseringen framåt i hög takt är digital mognad i verksamheten en 

förutsättning. 

 

Kommentar 

Den digitala mognaden inom kommunorganisationen ligger enligt höstens DiMiOS-mätning 

lite högre än rikssnittet. 

 

Vårt digitala arv (förmåga) släpar dock fortsatt efter, men en extra ekonomisk satsning gör 

det nu möjligt att påbörja resan med att "komma ikapp" i det eftersläp av digitalt arv som 

genererats tidigare år. 
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Under år 2021 görs investeringar i förbättrad infrastruktur samt en personalutökning 

bestående av ytterligare en heltidstjänst med fokus på e-tjänster och automatisering. För att 

stärka den interna förmågan har tjänsteägare, tjänsteförvaltare och 

informationssäkerhetssamordnare deltagit i en utbildningsserie där öppen data, 

informationssäkerhet och klassning av information stått i centrum. 

2.3.2.1.3 Förtroende för kommunens demokratiska uppdrag 

Beskrivning 

Förtroende för tjänstemän och politiker är grunden för vårt demokratiska uppdrag. Det är 

viktigt att kommuninvånarna har en grundläggande kunskap kring kommunens verksamhet 

och ekonomi för att bygga förtroende för kommunens arbete, skapa trygghet hos invånarna 

och acceptans för fattade beslut. Det är viktigt att få invånarna att känna sig delaktiga och 

skapa medborgarinflytande. 

 

Kommentar 

I SCB:s medborgarundersökning 2019 så placerade Gislaveds kommun sig sämre än snittet 

för frågorna inom Nöjd-Inflytande-Index (NII). Enligt undersökningen är det särskilt inom 

områdena Förtroende samt Påverkan där förbättringar kan bidra till att stärka helhetsbetyget. I 

undersökningen deltog 135 kommuner och det genomsnittliga betygsindexet för NII var 39 

och för Gislaveds kommuns 31. 

Inom området Förtroende når Gislaveds kommun betygsindex 33 med en felmarginal på ±2,7, 

att jämföra med betygsindex 43 för samtliga kommuner. Inom Påverkan når Gislaveds 
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kommun betygsindex 29 med felmarginal ±2,6, jämfört med betygsindex 38 för samtliga 

kommuner. 

Jämfört med tidigare år har Gislaveds kommun i 2019 års medborgarundersökning lägre 

betygsindex inom samtliga områden av NII. Minskningen är störst inom området Förtroende, 

där Gislaveds kommun i 2014 års medborgarundersökning hade betygsindex 50, att jämföra 

med 2019 års betygsindex 33. En ny medborgarundersökning kommer att genomföras under 

hösten 2021. 

Samtidigt visar utvärderingar som gjorts, exempelvis i samband med Gislaveds kommuns 

Lokalsamtal, att arbetet med dialogverksamhet som Demokratiberedningen genomför är 

uppskattat. Det finns också indikationer i samhället på att civilsamhällets föreningsliv är på 

nedgång, likaså det politiska deltagandet inom partier och parlamentariska organ, liksom 

tilltron till demokratin som helhet. Därför bildar dialogverksamheten som utförs av 

kommunen både en viktig plattform för invånarna att föra fram sina åsikter, men även för 

kommunen för att kommunicera sitt resultat. Det senare utgör en stor pedagogisk uppgift 

för kommunens politiker och tjänstepersoner. 

Arbetet som utförs idag genom Lokalsamtal, gymnasiedialog och andra typer av 

medborgardialoger, behöver utvecklas för att kvaliteten i den kritiska kvalitetsfaktorn ska 

vara god. En annan central del är hur kommunen ska arbeta för att nå ut till olika grupper i 

samhället. Med anledning av Covid-19 har digitala former för dialoger använts vilket både har 

gett ökade möjligheter men också kan skapa begränsningar för vissa grupper. Generellt i 

samhället ser vi också att många väljer att kanalisera sitt samhällsengagemang på andra sätt, 

genom till exempel tillfälliga aktioner eller genom att vara aktiva i andra former eller forum 

än de som kommunen tillhandahåller. Detta kan också påverka hur allmänheten ser på 

kommunens demokratiska uppdrag och är en utmaning som behöver adresseras framöver. 

2.3.2.1.4 Tillgänglighet/Bemötande 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunen erbjuder god service och ett bra bemötande. Ökad 

digitalisering ökar tillgängligheten och flexibiliteten för invånaren. 

 

Kommentar 

Bedömningen är att kvaliteten är god. Resultat från gjorda mätningar och mängden nya e-

tjänster belägger detta. 

Kontaktcenter är en stor del i arbetet kring god service och ett gott bemötande då det är 

vägen för våra invånare att komma i kontakt med kommunen. Det ska vara enkelt med snabb 

och bra service. Hos kontaktcenter fångas invånarnas synpunkter upp och alla inkomna 

ärenden klassas i ett ärendehanteringssystem. Det görs oavsett om de kommer via e-tjänst, 

telefon, besök eller e-post. På webbplatsen finns flera ingångar till synpunktshanteringen, där 

invånarna har möjlighet att skicka in synpunkter eller klagomål gällande bemötandet i 

verksamheterna. 

En viktig del för att öka tillgängligheten till våra tjänster och flexibilitet för invånarna är 
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användandet av digitala tjänster. Enkelt uttryckt kan man via en e-tjänst hantera sitt ärende 

varifrån som helst och när man vill på dygnet. Men det är bara en liten del av de fördelar som 

ökad digitalisering ger. Då ärenden kommer in via ett system så störs inte medarbetarna 

löpande av frågor utan kan hantera dem i god ordning. Medarbetare kan omfördela resurser 

när det är många ärenden och med tiden även förutse när dessa kommer och då vara 

förberedda. Detta leder till att tjänstepersoner jobbar effektivare och med rätt saker, och i 

slutänden att ärenden kan hanteras snabbare och därigenom förbättras servicen. Väl 

hanterade ärenden minskar risken för följdfrågor och mindre stressade handläggare har 

lättare att bemöta frågor som kommer. Detta resonemang innebär att även interna e-

tjänster kan vara med och bidra till förbättrad service externt. 

2.3.2.2 Verksamhet 

2.3.2.2.1 Uppdaterade detaljplaner för att snabbt tillgodose behov av mark 

Beskrivning 

För att tillgodose invånares och företags behov av byggnation är det särskilt kritiskt att det 

finns uppdaterade detaljplaner. 

 

Kommentar 

Ansvar för arbetet med att ta fram detaljplaner ligger hos bygg- och miljöförvaltningen, men 

sker i samverkan med andra förvaltningar. Samverkan sker bland annat i en särskild 

plangrupp, där förvaltningsövergripande representanter på operativ nivå diskuterar de olika 

detaljplanerna som är aktuella för upprättande. Därutöver sker strategisk samverkan på 

förvaltningsövergripande nivå i den strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat 

möjliggjort gemensamma prioriteringar i detaljplanarbetet men även inom strategiska 

markfrågor, som för förvärv och försäljning för att snabbt kunna tillgodose behovet av mark. 

Nya arbetssätt har etablerats i den strategiska markgruppen för att bli effektivare. Under 

2019 uppdaterades viktiga styrdokument för att på ett ännu bättre sätt tillgodose invånares 

och företags behov av mark för etablering och möjlighet att ytterligare förbättra arbetet med 

att ta fram detaljplaner. Under våren 2021 kommer en ny markförsörjningsplan att tas fram. 

Vad gäller arbetet med att tillhandahålla färdigställd industri-, handels- och bostadsmark ligger 

detta uppdrag operativt hos tekniska förvaltningen men bevakas även av den operativa 

styrgruppen för företagsklimat och näringslivssamverkan som bland annat tittar på 

näringslivets behov. Sammantaget är bedömningen att kvaliteten för denna faktor är god. 

2.3.2.2.2 Samverkan internt och externt 

Beskrivning 

För att ha en optimal utveckling av Gislaveds kommun är samverkan både internt som 

externt särskilt kritiskt. 

 

Kommentar 

Externt pågår flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas samverkan inom 
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GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom säkerhet och räddningstjänst, inom 

överförmynderi, upphandling, samverkan kring sjön Fegen och avfallsfrågor (SÅM). Det har 

också inrättats en gemensam bygg- och miljönämnd med Tranemo kommun från och med 

2019 och där området för samarbete har utökats. Samverkansformer förändras utifrån 

behov och förändringar i omvärlden. Ett exempel är rådet för social hållbarhet som från och 

med 1 januari 2021 gått upp i rådet för Hållbar utveckling som syftar till att få ett 

helhetsperspektiv på hållbarhetsfrågorna i Gislaveds kommun som geografisk plats. Här sker 

samverkan med externa parter såsom vårdcentraler, polis, arbetsförmedling, 

försäkringskassa, studieförbund, smålandsidrotten etc. På grund av Covid-19 har inte externa 

möten genomförts som tidigare men i de mätningar som gjorts har det visat på en hög 

nöjdhet bland de externa parterna likt tidigare år och nya samverkansområden har 

tillkommit. Samverkan ses som förutsättningen för att tillsammans se helheten, växla upp 

varandras resurser, få tillgång till kompetenser och därmed kunna möta olika utmaningar 

som kommunen och de samverkande parterna står inför. 

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta operativa 

styrgrupper, där även bolagens Vd:ar ingår, samt genom den fasta beredningsgruppen för 

digitalisering och fasta beredningsgruppen för realisering. Mätningar som gjordes föregående 

år visar att samverkansparterna är i hög grad nöjda eller nöjda med den interna samverkan i 

de olika organen. På uppdrag av ledningsgruppen arbetar de operativa styrgrupperna med 

kommunfullmäktiges målområden med både aktiviteter och arbetsgrupper för att tillsammans 

ge den bästa möjliga utväxlingen på de utvecklingsområden som pekats ut. Mängden nya 

aktiviteter är beroende av nivån på målen och i vilken grad de också styr in på nämnders 

grunduppdrag. I dessa fall handlar det mer om att få ett helhetsperspektiv på de insatser som 

görs inom kommunen och bedöma hur detta svarar upp mot målet och utifrån det 

rapportera av till kommunfullmäktige. Årets mål bedöms inom något målområde i högre grad 

styra mot nämnders grunduppdrag jämfört med tidigare och därmed blir inte det 

kommunövergripande arbetet lika omfattande. 

I samband med att mätningar görs kring nöjdheten med den externa och interna samverkan 

blir det ofta också ett bra samtal och reflektion kring samverkan i den aktuella 

samverkansgruppen och vad som kan förbättras och utvecklas. 

2.3.2.2.3 Arbetssätt som är ändamålsenliga och effektiva för verksamheten 

Beskrivning 

Verksamheterna behöver fokusera på att göra rätt saker till rätt kostnad och med god 

kvalitet. Enkla och transparenta processer, ökad effektivitet, bättre samordning och mer 

samarbete är särskilt kritiskt 

 

Kommentar 

Gislaveds kommuns styrmodell är i grunden en modell där arbetssätt ska utformas efter 

målgruppens behov och efter den kunskap som medarbetaren närmast målgruppen har. För 

att det ska fungera och det ska vara en god kvalitet och skapa en effektiv verksamhet, 

behöver arbetet med styrmodellen fungera fullt ut. Det finns idag ett behov av fördjupning i 
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styrmodellen ute i verksamheterna för att kvaliteten på faktorn ska vara god. 

Utvecklingsarbeten som planerats tar lite längre tid än beräknat på grund av Covid-19. 

Ett område som tydligt synliggör arbetssätt är digitalisering av processer. I samband med att 

ett system byts ut, så gås alla processer för systemet igenom och kartläggs. Gamla arbetssätt 

och processer byts ut mot enklare och transparenta processer där arbetssätt ska vara 

ändamålsenliga. Det innebär också ökad kvalitet och informationssäkerhet. Ett exempel är 

införandet av nytt HR-system och här har vi arbetat mycket med att skapa enkla och 

transparenta processer. Digitalisering är ett naturligt verktyg för effektivitet, förbättrad 

kvalitet och automatisering av processer. 

När ett nytt behov uppkommer är medarbetares egen bedömning att de i första hand tänker 

digitala lösningar och där användare involveras i processen. Det gör det möjligt att se 

användares faktiska behov och skapa processer som är ändamålsenliga för verksamheterna 

och våra invånare. 

En lärdom av tidigare införanden av digitala tjänster är att tjänsteägande efter projektslut och 

i skarp drift måste göras klart under projektet. Detta är ett exempel på förbättringar som 

behöver göras för att denna faktor ska kunna bedömas som grön. 

Under 2021 fortsätter arbetet med nyttorealisering. Det betyder att kommunen ska öka 

förmågan att identifiera och införa de investeringar som ger störst verksamhetsnytta samt 

säkerställa att nyttan realiseras. Som ett led i detta använder vi vid nya 

automatiseringsprocesser en modell för att uppskatta antalet sparade arbetstimmar vid 

automatiseringen. Utöver detta ingår det även i modellen att kategorisera den huvudsakliga 

nyttan inom tid, kvalitet eller arbetsmiljö. En förvaltningsövergripande utvärdering av ett 

befintligt koncept genomförs inför eventuella anpassningar och  senare implementering i vår 

organisation. 

För att fullt nå grön nivå på faktorn behöver samarbetsförmågan fördjupas inom 

organisationen såväl som med externa parter samt att vi aktivt arbetar med vilka 

kompetenser vi behöver framåt och säkrar dem. 

2.3.2.2.4 Hållbar organisation 

Beskrivning 

Hållbar utveckling är en strategiskt viktig fråga för Gislaveds kommun. Hållbarhet ska 

genomsyra alla kommunens verksamheter. Medvetenhet och kunskap om Agenda 2030 bland 

tjänstepersoner och förtroendevalda är särskilt kritiskt. 

 

Kommentar 

För att öka kunskapen i organisationen om Agenda 2030 finns idag olika strategiska verktyg 

som används. Det har även tidigare gjorts olika utbildningsinsatser för gymnasielärare och 

vissa förtroendevalda för att informera om samt öka kunskapen om Agenda 2030. Ett annat 

exempel är Fokus hållbarhet - en återkommande vecka med invånare, medarbetare och 

förtroendevalda som målgrupp i syfte att öka kunskapen om de globala målen och Agenda 

2030. Under 2020 har en struktur för kommunens samlade arbete med barnkonventionen 
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gjorts och det finns nu en kommunövergripande barnrättsgrupp som samordnas av 

Avdelningen för hållbar utveckling. Arbetet med barnkonventionen bidrar till att arbeta mot 

globala mål såsom god utbildning, minskad ojämlikhet och jämställdhet. För dessa olika 

aktiviteter och strategiska verktyg behöver uppföljningarna öka för att kunna säkerställa att 

det är god kvalitet inom området. 

Två viktiga milstolpar inom kommunens arbete med hållbar utveckling har uppnåtts under 

det första halvåret 2021. Dels har Strategin för hållbar utvecklings antagits av 

kommunfullmäktige och dels har Rådet för hållbar utveckling startats upp och haft sitt första 

möte. Strategin utgår ifrån det geografiska området Gislaveds kommun och ska kunna nyttjas 

av alla organisationer som verkar inom kommunen. Samtidigt blir den ett viktigt verktyg för 

att planera och följa upp arbetet mot Agenda 2030 i den kommunala organisationen. Arbetet 

med att implementera strategin tar nu vid samt arbetet med att skapa strukturen för den 

övergripande hållbarhetsuppföljningen i kommunen. Denna uppföljning är central för att 

kunna se den övergripande förflyttningen över tid samt för att identifiera de områden där 

särskilt fokus bör läggas. 

2.3.2.2.5 Intern och extern kommunikation 

Beskrivning 

Gislaved kommun behöver ha en kontinuerlig dialog med invånarna om dess verksamheter 

och beslut. Denna information behöver vara lätt att ta till sig. Inom kommunen behövs ett 

helhetstänk med bra intern kommunikation. 

 

Kommentar 

God kommunikation är en viktig faktor för ett framgångsrikt arbete. Grogrunden för 

spekulation är som störst när information saknas eller är bristfällig. Om vi, förutom att vara 

transparenta och publicerar protokoll med mera, lyckas kommunicera varför beslut fattas 

kommer förståelsen för vårt agerande öka. Detta gäller både internt och externt och är lika 

viktigt i båda dimensionerna. 

Internt 

Vi arbetar aktivt med vår internkommunikation där vårt intranät ”Insidan” är huvudkanalen. I 

internkommunikation ingår även annan informationsspridning som APT och andra träffar. 

Målet är att ha medarbetare som är välinformerade och trygga i sin egen roll men också med 

vad som händer inom kommunen. Detta för att skapa goda ambassadörer som vill och vågar 

stå upp för oss och de beslut vi fattar. Kommundirektören rapporterar efter varje möte med 

Kommundirektörens ledningsgrupp (KDLG) kort om viktiga frågor som varit uppe. Detta för 

att öka transparensen och känslan av delaktighet i hela organisationen. 

Internkommunikation är prioriterat under 2021 på kommunikationsavdelningen som ska se 

över verktyg och processer. Ett nära samarbete med HR har inletts. 

Externt 

Att ha en öppen och tydlig kommunikation med våra invånare är avgörande för att behålla 

ett högt förtroende för kommunen som organisation och för vårt demokratiska system. Det 
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är sedan länge kommunens målsättning att vara öppen och transparent med vår information. 

Vi direktsänder våra kommunfullmäktigemöten, publicerar protokoll från fullmäktige och alla 

nämnder på vår webbplats. Vi publicerar information via webb, sociala medier, egna utskick 

direkt till invånare samt i tidningar. Vi försöker också vara så öppna och konkreta gentemot 

media som möjligt. 

En viktig princip är att vår webb är huvudkanalen för vår information. Vi kan inte säkerställa 

att exakt samma information går ut i alla kanaler och risken för feltolkningar ökar då snabbt. 

Därför hänvisas vissa frågor till webben för att invånarna garanterat ska få ta del av samma 

information. 

Ett viktigt arbete som pågår för att förbättra vår kommunikation är att säkerställa att 

webbplatsen lever upp till kraven i webbdirektivet från EU. Syftet med webbdirektivet är att 

information som publiceras av offentliga aktörer ska vara tillgänglighetsanpassad. Det innebär 

att så många som möjligt ska ha möjlighet att ta till sig av den information som publiceras. 

Webbdirektivet började gälla den 23 september 2020. 

Andelen e-tjänster ökar ständigt. Dessa är tillgängliga dygnet runt, så invånarna kan kontakta 

kommunen när det passar dem själva. Det leder till en högre servicenivå gentemot våra 

invånare. 

2.3.2.3 Medarbetare 

2.3.2.3.1 Tillgång till rätt kompetens 

Beskrivning 

Tillgång till rätt kompetens anses vara en av de viktigaste förutsättningarna för att kommunen 

ska kunna leverera god service och nå goda resultat. 

 

Kommentar 

Rekryteringsunderlaget av nya medarbetare kan emellanåt vara tunt och då är det framförallt 

inom de så kallade bristyrkena som yrkeserfarenhet är det som saknas för att motsvara 

kraven som ställs på de utannonserade tjänsterna. Flertalet sökande är nyutexaminerade och 

omvärldsbevakning visar att det i stort är samma yrkesgrupper som är svåra att rekrytera 

över hela landet. Inom alla övriga tjänster finns det kvalificerade sökande till merparten av 

tjänsterna. En framtida utmaning blir att kunna ställa om den interna kompetens som finns 

för att ta tillvara potentialen hos medarbetare som gärna vill utvecklas inom ett område där 

vi som arbetsgivare ser att det finns ett framtida kompetensbehov. Här kommer 

förvaltningarnas kompetensförsörjningsplaner spela en viktig roll där inventering av 

kompetens sker på 1, 3 och 5 års perspektiv. Riktlinjen för vidareutbildning och fritidsstudier 

kommer möjliggöra och motivera medarbetare att utveckla sig inom yrkesområdet, samt 

förhoppningsvis stanna kvar inom Gislaveds kommun. 
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2.3.2.4 Ekonomi 

2.3.2.4.1 Prognossäkerhet vid ekonomiska uppföljningar 

Beskrivning 

För att planera och prioritera hur kommunens ekonomiska resurser används är det särskilt 

kritiskt att de ekonomiska prognoser som görs är tillförlitliga. 

 

Kommentar 

Det är av största vikt att nämndernas och kommunens prognoser har en stor säkerhet. 

Prognoserna är verktyg som med rätt träffsäkerhet och vid behov kan bidra till att 

verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i rätt tid. En låg träffsäkerhet kan få 

konsekvenser som att fel beslut fattas, att det fattas i fel tid eller inte alls. För att kommunen 

ska kunna planera resurser och prioritera både politiskt och i de olika verksamheterna 

behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheterna och vara 

synkroniserade. Beslut måste kunna fattas om hur kommunen ska handla för att vid årets slut 

klara ekonomi och verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering 

göras och vid stora underskott ska åtgärder sättas in. I första hand ska över- och underskott 

hanteras i respektive nämnd. 

Bra prognoser ger bara en förutsättning till att gasa eller bromsa, men prognoserna behöver 

visa så rätt som möjligt för att detta ska kunna ske. Årets prognos är osäker. I och med att 

kommunen och övriga världen befinner sig i ett läge där världsekonomin, Sveriges ekonomi 

och också Gislaveds kommuns ekonomiska förutsättningar ändras varje dag är en hållbar 

ekonomisk prognos på längre sikt nästintill omöjlig att få till. Det är viktigt att kontinuerligt 

följa de ekonomiska svängningarna både lokalt och globalt. Coronapandemin har inneburit att 

det har varit svårare att göra säkra prognoser. 

Samtliga nämnder har gett en bild av svårigheten att prognosticera rätt under förra året. Det 

faktiska utfallet visade sig avvika för vissa nämnder stort mot genomförda uppföljningar U1-

U3. Förutsättningarna har varit speciella och unika både gällande pandemin och ett nytt 

ekonomisystem där man inte alltid känt sig bekväm eller lärt sig hitta rätt. Ett arbete med 

dialoger mellan ekonomiavdelning och förvaltningarna om hur prognossäkerheten ska bli 

bättre har startats upp under 2021. Frågor har ställts till alla chefer i samband med 

delårsbokslutet om hur upplevelsen av ekonomisystemet är jämfört med tidigare. Vi ser en 

tydlig förflyttning i rätt riktning och fler chefer ser nu ekonomisystemet som ett verktyg för 

uppföljning av sin ekonomi. Det finns mer att jobba på och vi planerar för att genomföra fler 

utbildningar för användare på olika nivåer. 

2.3.2.4.2 God ekonomisk hushållning 

Beskrivning 

Det är särskilt kritiskt att kommunens resurser används till rätt saker och på ett effektivt 

sätt. 
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Kommentar 

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges övergripande 

samt finansiella mål. 

God ekonomisk hushållning innebär inte enbart att räkenskaperna går ihop på ett ansvarsfullt 

sätt. Begreppet innebär krav på att resurserna används rätt och att de utnyttjas på ett 

effektivt sätt. För att skapa förutsättningar för att få en god ekonomisk hushållning, måste det 

finnas ett klart samband mellan resursåtgång, prestationer, resultat och effekter. Detta 

säkerställer en kostnadseffektiv och ändamålsenlig verksamhet. 

Detta ska både kunna parera svängningar i omvärlden samt vara en förutsättning för 

kommunen att kunna investera. Risken med att ha ett för lågt resultat innebär att vid minsta 

svängning i omvärlden, pensioner eller något annat som påverkar kommunen, kommer det 

att direkt slå tillbaka på nämnderna. 

Det är av största vikt att alla nämnder håller sig till de ramar som kommunfullmäktige har 

lämnat. Görs inte detta sätts hela kommunen i ett mycket svårt läge. Med ett minusresultat 

är kommunen dessutom ålagd att inom tre år återställa underskottet, och ett besparingsläge 

blir aktuellt. 

Kommunfullmäktiges mål är av den långsiktiga karaktären och många arbeten är startade och 

börjar ge resultat. Både i det förebyggande syftet och kring reella aktiviteter för att ta 

kommunen framåt. 

En svårighet att bedöma god ekonomisk hushållning uppstår alltid då det ska göras en 

prognos för framtiden. För 2021 års verksamhet aviserar socialnämnden ett stort underskott 

vilket skapar en osäkerhet för framtiden, detta underskott måste lösas för att i framtiden få 

en balans i ekonomin. Tack vare höga skatteintäkter för 2021 uppnås resultatet för 2021 i 

enlighet med budgeterad nivå och god ekonomisk hushållning uppnås utifrån det ekonomiska 

perspektivet. 

2.3.3 Mål 

Kommunens mål är framtagna utifrån det som prioriterats i kommunens utvecklingsarbete. 

Alla kommuner är skyldiga att ha god ekonomisk hushållning. För Gislaveds kommun innebär 

god ekonomisk hushållning följande mål: 

2.3.3.1 Det goda livet 

2.3.3.1.1 Öka upplevd trygghet och hälsa hos barn och unga 

 

Kommentar 

Den operativa styrgruppen har under våren arbetat med att analysera och definiera 

uppdraget. En del i detta har varit att hitta inriktningar på arbetet. För att fokusera så 

beslutades att satsa kraften på de delar av samhället där den sociala skyddsnivån är som lägst. 

För att bättre förstå orsaker till ungas otrygghet så har styrgruppen tittat på olika 

trygghetsenkäter och även genomfört dialoger med ungdomar i kommunen. Dialogerna ska 

fånga upp sådant som enkäter inte fångar upp och som förtydligar berättelserna bakom 
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statistiken. I praktiken handlar det om att fånga upp hur unga själva upplever sin egen 

trygghet och frågor kring psykisk hälsa. 

Som en del i uppdragen för alla operativa styrgrupper ska indikatorer tas fram för att följa 

utvecklingen inom området. Det är mycket komplext att finna indikatorer som beskriver 

orsak-verkan i ett samhälle med så många olika aktörer och samband som i många fall bygger 

på subjektiva upplevelser. Resultatet av en aktivitet eller insats kan vara en delmängd i ett 

större arbete eller ha effekt på lång sikt. Mer tid behövs för att arbeta fram indikatorer som 

ska kunna mätas årligen. 

Dessvärre har Covid-19-pandemin medfört att arbetet har försenats. 

2.3.3.1.2 Fler människor i egen försörjning och med rätt kompetensförsörjning till näringslivet 

 

Kommentar 

Målet omhändertas inom Avdelningen för arbete och utbildning som ansvarar för den 

kommunala vuxenutbildningen och särskild utbildning för vuxna samt det kommunala 

aktivitetsansvaret för ungdomar. Avdelningen ska också verkställa kommunens 

arbetsmarknads- och sysselsättningspolitiska insatser och i det sammanhanget ansvara för de 

arbetsfrämjande åtgärder som ingår i det kommunala uppdraget. 

 

Arbetet inom centrum för livslångt lärande har under året individanpassats än mer för att 

möta den enskilde i sin kompetensutveckling. Satsningar har genomförts för att stärka elever 

inom SFI och grundläggande vuxenutbildning att använda sig utav det digitala verktyget 

Chromebook för att rusta eleverna mer inför arbetsmarknadens behov och den digitala 

utvecklingen som finns idag. Satsningar på lärlingsutbildningar inom de områden som 

arbetsmarknaden efterfrågar stärks och Högskolan på Hemmaplan fortsätter utvecklas i 

Gislaveds kommun genom att tillskapa högre utbildningar inom ramen för yrkeshögskolan för 

att bättre kunna matcha den efterfrågan som finns på arbetsmarknaden. Nya tillvägagångssätt 

inom avdelningen utvecklas för att skapa förutsättningar för att öka andelen som kommer ut 

i egenförsörjning och inte blir beroende utav ekonomiskt bistånd. 

Det är av stor vikt att de insatser som erbjuds är anpassade både utifrån arbetsmarknadens 

behov och också deltagarnas möjligheter att uppfylla behovet. Genom att fokusera på 

möjligheterna och lyfta styrkor hos den enskilde så arbetar man även för att minimera 

svagheterna. 

Avdelningen har kontinuerlig dialog med Enter Gislaved AB och näringslivet för att bäst 

möjligt säkra upp med den kompetens som behövs och arbetar löpande med att både 

utveckla och effektivisera delar inom verksamheterna för att nå sina mål. 
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2.3.3.1.3 Förbättra måluppfyllelsen i skolan 

 

Kommentar 

En tillsatt arbetsgrupp har haft dialog med feriearbetande/-praktiserande ungdomar gällande 

olika perspektiv av trygghet. Resultatet av dessa dialoger kan komma att användas för att 

indirekt eller direkt förbättra vardagen för ungdomar och därmed deras skolresultat. 

Tryggare elever får bättre skolresultat. 

2.3.3.1.4 Öka välbefinnandet bland äldre 

 

Kommentar 

Äldre har en högre andel än flera andra grupper vad gäller suicid. Det kommungemensamma 

arbetet med suicidprevention kan stärka våra medarbetare att stödja andra vid psykisk 

ohälsa. Målet är därmed att minska antalet suicid. 

2.3.3.2 Attraktivitet och hållbar utveckling 

2.3.3.2.1 Främja byggandet av bostäder för olika målgrupper 

 

Kommentar 

Gislaveds kommuns förutsättningar för att det byggs fler bostäder är starkt kopplad till 

kommunens boendeattraktivitet. Attraktiva boendekommuner har en stark uppkoppling mot 

omvärlden, både fysisk genom väl utbyggd infrastruktur i form av pendelmöjligheter, vägar, 

järnväg med mera, men även digital genom hög andel hushåll med bredbandsuppkoppling. Att 

vi kan erbjuda varierande boendeformer i attraktiva lägen, är även avgörande för att tilltala 

människor i olika åldrar och olika faser i livet att vilja bo i vår kommun. 

Fiberanslutningsgraden i kommunen har ökat med 4 procentenheter från 78% till 82% mellan 

2018 och 2019. Arbetet går åt rätt håll, men att öka uppkopplingen på landsbygden kommer 

innebära stora kostnader. Höghastighetsuppkoppling kan eventuellt möjliggöras genom till 

exempel 5G, men i dagsläget är förutsättningar som bland annat kostnadseffektivitet och 

eventuell påverkan på omgivningen inte kända. Gislaved Energi arbetar vidare med att finna 

ett koncept för aktörer som kan öka utbyggnadstakten under 2021. 

För att resor med kollektivtrafik ska kunna konkurrera ut den egna bilen krävs att turtäthet 

och avstånd till närmaste busshållplats är tillräckligt fördelaktiga. På platser i kommunen där 

det saknas fasta busslinjer, erbjuds närtrafik som måste beställas minst två timmar i förväg. 

Ungefär hälften av kommuninvånarna har inte tillgång till en buss- eller tågstation med minst 

15 dubbelturer per dygn, på 400 meters avstånd från busshållplats eller två km från 

tågstation. I dagsläget har Gislaveds kommun, tillsammans med Sävsjö kommun, sämst tillgång 

till lättåtkomlig kollektivtrafik i jämförelse med övriga kommuner i länet. 
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2.3.3.2.2 Öka användandet av förnyelsebar energi 

 

Kommentar 

Arbetet går framåt och både antalet installerade solpaneler och andelen förnybara drivmedel 

i kommunkoncernen har ökat. Bedömningen är att resultatet kommer att fortsätta förbättras 

under kommande år. Den totala installerade effekten inom kommunkoncernen är 267 kW 

och den totala ytan solpaneler är 1 480 m2. Totalt finns 895 solpaneler och då hos 

Gislavedshus och Gislaved Energi. Gislaveds kommun har också några få paneler i en 

testanläggning, men dessa har inte inkluderats ovan. En stor potential ligger i att även 

använda takytorna på de kommunala fastigheterna för att sätta upp solceller. 

När det gäller antalet fordon inom Gislaveds kommun som körs på fossilfria drivmedel, har 

andelen fossilfria fordon höjts succesivt från de senaste åren för att under idag ligga på drygt 

78%. Andelen fossilfria personbilar var hela 85% 2019 jämfört med 69% under 2018. Detta 

beror framförallt på att äldre bilar har bytts ut mot miljöbilar/fossilfria fordon. I Miljöfordon 

Sveriges årliga ranking framgår det att Gislaveds kommun med sin 85% fossilfria fordonsflotta 

för personbilar är bästa kommun i länet och hamnar på plats 9 av samtliga kommuner i 

Sverige. Räknar man även in fossilfria transportbilar så ligger kommunen på plats 26 och har 

gjort den sjätte största förbättringen i klimateffektivitet av alla Sveriges 290 kommuner 

mellan 2018 och 2019. 

2.3.3.2.3 Stärk det öppna landskapet 

 

Kommentar 

I arbetet med översiktsplanering och detaljplaner arbetar kommunen för att bevara 

jordbruksmark. Inom ramen för Enter Gislaved ABs verksamhet pågår ett arbete med gröna 

näringar, vilket också bidrar positivt till fullmäktiges mål genom att stimulera areella näringar. 

Även upphandlingsenheten bidrar genom sitt arbete med kommunstyrelsens mål som riktar 

in sig på att stödja lokala livsmedelsproducenter i samband med livsmedelsupphandlingen. 

2.3.3.3 Företagsklimat och näringslivssamverkan 

2.3.3.3.1 Säkerställa detaljplanelagd och färdigställd industri-, handels- och bostadsmark 

 

Kommentar 

Styrgruppen bevakar det pågående uppdraget med att uppdatera markförsörjningsplanerna 

för framtagande av strategisk mark i kommunen. Arbetet ligger även inom ramen för 

tekniska förvaltningens uppdrag. 
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2.3.3.3.2 Rätt service, stöd och vägledning vid kontakt med kommunen 

 

Kommentar 

Arbetet ingår i förvaltningsövergripande översyn samt ligger inom Kontaktcenters 

grunduppdrag. 

2.3.3.4 Sveriges ledande offentliga arbetsgivare 

2.3.3.4.1 Vara en attraktiv arbetsgivare genom att utveckla och behålla våra medarbetare samt öka 

delaktigheten genom tillit och medskapande 

 

Kommentar 

Målet är delvis uppnått. I samband med rekrytering övervägs intern rörlighet i första hand 

innan extern rekrytering är aktuell, för att utveckla och behålla kompetensen inom 

organisationen. Ökad delaktighet sker genom ett förstärkt medarbetarskap och ledarskap 

vilket märkts genom senaste två chefsforum samt arbetet med organisationsöversyn som 

bygger på ett processinriktat arbetssätt med hög delaktighet. 

2.3.3.5 Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innebär för Gislaveds kommun att de finansiella målen är 

följande: 

2.3.3.5.1 35 miljoner kronor som genomsnitt 

 

Kommentar 

Årets resultat beräknas till +51,9 mnkr och beaktat 2017-2020 års resultat och planerat 

resultat för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 47,5 mnkr 

för 5 års-perioden. 

2.3.3.5.2 Genomsnittlig soliditet ej under 69% 

 

Kommentar 

Soliditeten 2021-08-31 visar 69,5 %. Inklusive pensionsförbindelsen är soliditeten 41,9 %. I 

och med att soliditeten har ökat från 68,6 % år 2017 till 69,5 % för delår 2021 innebär detta 

att grundekonomin har förbättrats och att ekonomin är på en god nivå. 
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2.3.4 Uppdrag 

Kommunfullmäktige ger uppdrag till en eller flera nämnder och bolag. Uppdragen ges för en 

begränsad tid. De som fått uppdragen följer upp dem till kommunfullmäktige vid delår och 

helår. I uppföljningen beskrivs vilka åtgärder och aktiviteter som gjorts för att genomföra 

uppdraget. 

2.3.4.1 Att ta fram en fördjupad översiktsplan (FÖP) för att möjliggöra samplanering för Gislaved 

och Anderstorp 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2020-01-01 

Slutdatum 

2022-05-31 

Kommentar 

Arbetet fortlöper med utgångspunkt i framtagen projektplan. Ett tidigt samråd har hållits 

med berörda myndigheter kring strategiska frågor och avgränsningar. Med anledning av 

situationen med Covid-19 försenades arbetet under 2020 och andra uppdrag under 2021 

som bland annat organisationsöversynen har även ytterligare medfört viss försening. En 

uppdaterad tidplan är redovisad för kommunstyrelsen under våren och för att försöka få 

antagandehandlingar klara innan september 2021 har en alternativ tidplan tagits fram med en 

något snabbare politisk hantering. Angivet slutdatum i maj 2022 ses däremot inte som möjligt 

att uppnå. Kommunstyrelsen beslutade den 8 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige 

att slutdatum för färdiga antagandehandlingar ändras till den 31 augusti 2022. 

Översiktlig bebyggelseinventering och inventering av kulturmiljöer genomförs av upphandlad 

konsult samt en hållbarhetsbedömning. Det pågår även ett arbete med 

utvecklingsinriktningen och mark- och vattenanvändningskartan. Under våren har ett MKB-

avgränsningssamråd med länsstyrelsen kring betydande miljöpåverkan genomförts samt ett 

uppstartsmöte med upphandlad konsult kring en barnkonsekvensanalys. I juni genomfördes 

en workshop med kommunstyrelsen samt en workshop med projektgruppsworkshop. 

Upphandlad konsult har även slutredovisat beställd skyfallskartering för Gislaved och 

Anderstorp. 

2.3.4.2 Minska barngruppernas storlek i förskolan 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2021-12-31 
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Kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att minska barngruppernas storlek i förskolan. 

Vid jämförelse över tid, 2016-2019, mellan Gislaveds kommun och riket syns att 

barngruppernas storlek har minskat och Gislaveds kommun har generellt sett mindre 

barngrupper än snittet i riket. 

  2016 2019 

Antal 

barn/barngrupp 
Gislaved Riket Gislaved Riket 

Totalt 16,5 16,3 15,1 15,4 

1-3 år 13 14 12 12 

4-5 år 20 17,7 16,9 15,3 

Kommunfullmäktige gav barn- och utbildningsnämnden i uppdrag att utreda möjligheterna för 

en minskning av barngruppernas storlek i förskolan i syfte att skapa utrymme för det 

pedagogiska innehållet och ge förutsättningar för barnen att nå godkända resultat i skolan. 

Utredningen ska göras ur ett pedagogiskt, organisatoriskt, ekonomiskt, personal- och 

lokalförsörjningsperspektiv. Uppdraget ska redovisas 2021-12-31. 

2.3.4.3 Att utreda möjligheter till samlings-/servicelokal i centrala Broaryd. 

Status 

 Väntläge 

Startdatum 

2019-01-01 

Slutdatum 

2021-08-31 

Kommentar 

Utredningen är klar för delrapportering i kommunstyrelsen. Den är pausad och inte politiskt 

behandlad i avvaktan på en övergripande bidragsutredning. 
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2.3.4.4 Ta fram ett styrdokument (strategi) för kommunens arbete med näringslivsfrågor. 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2021-01-01 

Slutdatum 

2021-12-31 

Kommentar 

Arbetet är påbörjat med utgångspunkt från kommunens övergripande dokument, 

instyrningsbeslut, planeringsdirektiv och utblick 2021. Till detta kommer redan framtaget 

material av Enter Gislaved AB, så som verksamhets- och handlingsplan som kompletteras 

med det pågående arbetet kopplat till platsvarumärket och andra planer för näringslivsfrågor. 

Arbetet med strategin fortsätter med avstämning i den operativa styrgruppen för 

företagsklimat och näringslivssamverkan för att nå bästa samordning med förvaltningarna i 

Gislaveds kommunhus AB. Strategin tas fram med vetskap om den planerade 

omorganisationen och för stunden osäkra situationen kopplat till pandemins påverkan på 

näringslivsfrågor. 

2.3.4.5 I samverkan med polis och andra aktörer ta fram en trygghetsplan. 

Status 

 Försenad 

Startdatum 

2021-01-01 

Slutdatum 

2021-08-31 

Kommentar 

Ett nytt lagförslag har presenterats där ett omfattande förebyggande säkerhetsarbete ingår. 

En analys av vad lagförslaget innebär för kommunen är viktigt för att sedan kunna identifiera 

behov och hur vi behöver organisera oss. 

Kommunstyrelsen föreslår därför att man tar beslut om att utgå från lagförslaget i det 

brottsförebyggande arbetet vilket skapar andra förutsättningar och där planer ingår. 

Kommunstyrelsen beslutade därför den 8 september 2021 att föreslå kommunfullmäktige att 

slutdatum flyttas fram till 2022-12-31. Det utförs redan idag gemensamma lägesbilder med 

polis och bostadsbolag som är aktuella i utvalda områden. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2024 i fråga om 5 § och i övrigt den 1 januari 2023. 

Lagförslaget finns att läsa på: 

https://www.regeringen.se/49d3d4/contentassets/4b2d8adb90b2481c8d552e99bfdb060b/kom

muner-mot-brott-sou-202149.pdf 

https://www.regeringen.se/49d3d4/contentassets/4b2d8adb90b2481c8d552e99bfdb060b/kommuner-mot-brott-sou-202149.pdf
https://www.regeringen.se/49d3d4/contentassets/4b2d8adb90b2481c8d552e99bfdb060b/kommuner-mot-brott-sou-202149.pdf
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2.3.4.6 Förbättra möjligheten att anställa deltidsbrandmän 

Status 

 Försenad 

Startdatum 

2021-01-01 

Slutdatum 

2021-08-31 

Kommentar 

Att öka andelen deltidsbrandmän är en viktig fråga som framförallt räddningstjänsten arbetar 

mycket med. Detta gör man genom olika rekryteringsstrategier och genom att visa upp sin 

verksamhet i olika interna och externa sammanhang för att locka till sig och attrahera 

blivande medarbetare. Fler saker som informationsmaterial och ett mer aktivt deltagande på, 

till exempel arbetsplatsträffar behövs för att locka till sig fler inom kommunen att söka till 

dessa tjänster. 

2.3.4.7 Se över samordningen för att säkerställa realiserandet av stora utvecklingsprojekt inom 

bostadsbyggande. 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2021-01-01 

Slutdatum 

2021-12-31 

Kommentar 

För att säkerställa att arbetat med realiserandet av stora utvecklingsprojekt inom 

bostadsbyggande har en fast beredningsgrupp bildats som samordnar detta arbetet utifrån ett 

strategiskt operativt perspektiv. Den fasta beredningsgruppens uppdrag är att realisera 

Gislaveds kommuns visioner för bostadsutveckling. Dessa är Vision 2040 - mötesplatsen vid 

Nissan i Gislaved och Bro till Bro i Anderstorp. 

Den fasta beredningsgruppen har tagit om hand den slutrapport som arbetsgruppen 

realisation tog fram inom den operativa styrgruppen för attraktivitet och hållbar utveckling. 

Där pekas strategiska fastigheter ut inför den fortsatta utvecklingen av visionerna samt ett 

förslag på hur arbetet kan organiseras framöver redovisas. 

En central del i arbetet under våren har varit den rapport som tagits fram i samverkan med 

ett konsultbolag. Rapporten belyser brister i nuvarande organisation och struktur samt 

presenterar förslag på hur man kan gå vidare. Rapporten har även redovisats för 

Kommunstyrelsens allmänna utskott den 11 augusti 2021. Utifrån rapporten fortsätter 

arbetet med att förstärka nuvarande organisation, tydliggöra ansvarsfördelning och lyfta in 

det i översynen av förvaltningsorganisationen. 
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Andra aktiviteter som har behandlats av den fasta beredningsgruppen gäller byggnationen vid 

Stationsallén samt framtagandet av en ny tjänst som till stor del ska fokusera på att driva på 

realiseringen av visionerna för bostadsutveckling. 

Att på ett kostnadseffektivt sätt kunna hantera gamla miljöskulder och markföroreningar är 

en utmaning som Gislaveds kommun står inför. En generell utmaning i kommunen är också 

låg boendeattraktivitet, som bevisas av liten eller obefintlig nyproduktion av flerbostadshus 

(undantaget Gislavedshus) och stor prisskillnad mellan begagnatmarknaden och 

nyproduktion. Även om prisutvecklingen de senaste åren har varit ökande, kvarstår en allt 

för stor skillnad. Med låg attraktivitet följer låg byggnationstakt av bostäder i och med den 

högre affärsrisken och svårigheter att attrahera externa byggherrar. Kommunens 

boendevisioner, "Gislaved 2040 – Mötesplats vid Nissan" och "Bro till bro" i Anderstorp 

förutsätter omfattande kapital för att realiseras, där det kommunala bostadsbolaget, 

Gislavedshus bara kan bidra med viss del. För att realisera de boendevisioner kommunen 

tagit fram måste kommunen på olika sätt locka till sig externa aktörer som kan hjälpa till. 

Detta är Gislaveds kommuns enskilt största utvecklingsområde för att komma vidare i 

processen. 

2.3.4.8 Skapa en bättre IT- infrastruktur som möjliggör en gemensam IT-plattform för 

välfärdsteknologi och digitala e-tjänster. 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2021-01-01 

Slutdatum 

2022-12-31 

Kommentar 

En rad olika insatser har planerats eller genomförts under 2021 för att förbättra IT-

infrastrukturen. 

Den fysiska infrastrukturen har förbättrats bland annat genom att utbyte av gamla 

accesspunkter gjorts för att kommunens trådlösa nätverk fortsatt ska hålla en god standard 

och AV-utrustning har paketerats om för att bättre passa verksamhetens behov. 

Ansvarsroller har omfördelats i kompetensgrupper och driftsansvar har satts per funktion 

istället för system vilket har minskat personberoendet avsevärt mot hur det var för något år 

sen. 

Ett stort arbete har genomförts för att säkra integrationsmöjligheterna i kommande 

verksamhetssystem, även införande av ersättningssystem för säker filöverföring har 

genomförts. 

Ett nytt arbete med att påvisa funktioner för tvåfaktorinloggning kopplade till kostnader 

kommer läggas fram till digitaliseringsgruppen under hösten/vintern. 
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2.3.4.9 Återkoppla plan för turism- och destinationsutveckling 

Status 

 Pågående 

Startdatum 

2021-01-01 

Slutdatum 

2021-12-31 

Kommentar 

Arbetet är påbörjat med utgångspunkt från Enter Gislaved ABs uppdrag och strategi för 

turismutveckling. Ett delmål är samverkan med föreningen Destination Isaberg i Hestra 

ekonomisk förening, under bildande. Arbetet med en bredare bas för destinationsutveckling 

pågår tillsammans med en uppdatering av strategin för besöksnäringen 2022–2027. 

2.3.5 Sammanfattning kvalitet och måluppfyllnad 

Grunduppdrag, mål och uppdrag har överlag levererats med god kvalitet trots fortsatt 

speciella förutsättningar. Det som avviker är ett par uppdrag som har blivit försenade på 

grund av förändrade lagkrav samt svårigheter relaterade till restriktioner till följd av Covid-

19. 

Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg och säker välfärd- och servicetjänster 

enligt de rekommendationer som finns med anledning av Covid-19. Det har gjort att 

verksamheterna anpassat sig på olika sätt för att leverera ett grunduppdrag med god kvalitet 

till invånarna. 

Fullmäktiges mål är omfångsrika och kräver ett långsiktigt arbete. Förflyttningar framåt har 

gjorts men pandemin har medfört en del förseningar. I målområdet Det goda livet  har 

styrgruppen genomfört ett analysarbete och tittat på olika trygghetsenkäter samt genom 

arbetsgrupp genomfört dialoger med feriearbetande ungdomar i kommunen för att fånga upp 

hur unga själva upplever sin egen trygghet och psykiska hälsa. Under hösten planerar 

styrgruppen att analysera resultaten från dialogerna. Föreläsningar har köpts in från 

universitetet i Edinburgh om skottlandsmodellen med ambition att på sikt kunna inkorporera 

detta arbetssätt. 

Inom Attraktivitet och hållbar utveckling har frågor rörande förutsättningar för att fler 

bostäder byggs och för att öka användandet av förnyelsebar energi som tidigare hanterats av 

operativ styrgrupp kunnat skjutas ut till linjeorganisationer. Ett pilotprojekt med att sanera 

mark med hjälp av växter (fytoremediering) har under våren kommit igång på riktigt när 

sticklingar planterades och bevattningsanläggning för att initialt säkerställa etableringen av 

växterna installerats. För att förbättra kollektivtrafiken och infrastrukturen i kommunen sker 

kontinuerliga dialoger med berörda myndigheter och intressenter. 

Inom Företagsklimat och näringslivssamverkan arbetar man för att öka samverkan 

med näringslivet. Den operativa styrgruppen har gått igenom en aktivitetslista som togs fram 

tillsammans med näringslivet 2017 för att identifiera kvarstående frågor för kommunen och 
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Enter Gislaved AB att arbeta vidare med. Styrgruppen följer uppdraget angående 

markförsörjningsgruppens arbete för framtagande av strategisk mark och till hösten planeras 

vidare dialog med näringslivet angående strategisk mark i kommunen. 

I Sveriges ledande offentliga arbetsgivare har en översyn av rekryteringsprocessen 

genomförts och är i slutfasen. En omvärldsbevakning inom området förlängt och förändrat 

arbetsliv som genomförts och redovisats till personalutskottet. På grund av att ett flertal 

andra stora arbeten är igång, med införande av nytt HR-system och eventuellt införande av 

ny förvaltningsorganisation kommer det arbetet att pausas för att återupptas hösten 2022. 

Ett nytt projekt, ATTRACT har startats inom regionen med Energikontoret Norra Småland 

som projektägare. Projektet berör innovativ arbetspendling för attraktiva arbetsgivare i 

Jönköpings län och genomförs mellan 1 januari 2021 och april 2023. Insatser relevanta för vår 

kommun inom projektets ramar har diskuterats i den operativa styrgruppen. 

Styrgruppen har även omhändertagit nytt uppdrag kring distansarbete och återgång till 

arbetsplatsen efter Covid-19. Uppdraget handlar om hur vi ska förhålla oss till distansarbete 

både på kort- och lång sikt. En arbetsgrupp är sammansatt och ska ta fram ett förslag på 

övergripande principer som ska lyftas i KDLG efter sommaren. 
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2.4 Finansiell analys 

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden 

som benämns 

 resultat och kapacitet, samt 

 risk och kontroll 

Finansiellt resultat 

Här analyseras periodens resultat samt balansen mellan intäkterna och kostnaderna. En 

analys görs även över årets investeringar och deras utveckling och finansiering. Nyckeltalen 

som redovisas här är: 

 Periodens resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå 

 Nettokostnadsandel 

Kapacitet 

Här redovisas kommunens finansiella motståndskraft på lång sikt. Ju starkare kapacitet 

kommunen har, desto mindre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar. Nyckeltalen 

som redovisas här är: 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

Risk 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta finansiella problem under 

kort och medellångt perspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte 

behöver vidta drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. Nyckeltalen som redovisas 

här är: 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

Kontroll 

Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs. 

Nyckeltalen som redovisas här är: 

 Finansiell måluppfyllelse 
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2.4.1 Resultat 

Enligt den kommunala redovisningslagen skall det varje år göras ett delårsbokslut och om det 

är möjligt skall det göras en jämförelse med samma period föregående år, vilket för detta 

delårsbokslut är jämförelsen med delårsbokslut 2020-08-31. 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2021-08-31 och helårsprognosen är en 

uppskattning av det förväntade resultatet per 2021-12-31. 

Periodiseringar är gjorda för att rätt kostnad/intäkt skall belasta rätt månad. Även skuld- och 

fordringsbokföring är gjord. 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter framförallt avseende pensionskostnader, skatteintäkter och statsbidrag 

är resultatet per den sista augusti avsevärt bättre än den budgeterade nivån. 

 Resultatet 2021-08-31 uppgår till +120,6 mnkr 

Resultatet 120,6 mnkr är därmed 86 mnkr bättre än periodbudgeten 34,5 mnkr och denna 

skillnad beror framförallt på: 

 lägre pensionskostnader 

 ej disponerade medel till avtalsrörelsen 

 Ökade skatteintäkter 

Nämnderna har förbrukat 42 mnkr mer än vad som är budgeterat för denna period vilket är 

missvisande i och med att nämnderna har blivit belastade med avskrivningar motsvarande 65 

mnkr vilket ej är kompenserat med budgetmedel. Enligt tidigare beslutade regler ska denna 

budgetkompensation enbart göras vid årsskiftet och därmed uppkommer denna missvisning. 

Om budgeten hade kompenserats hade nämndernas förbrukning varit 23 mnkr lägre än 

budget. 

Detta påverkar däremot inte resultatet i och med att den budget som ska fördelas ut finns 

tillgänglig på finansförvaltningen. 

Nämndernas totala budgetavvikelse för 8 månader är därmed avsevärt bättre än den prognos 

som redovisas för helåret vilket torde innebära att kostnaderna kommer att öka drastiskt 

under årets sista fyra månader. 

  

Helårsprognos 

Beslutad budget för 2021 angav ett årsresultat på +51,7 mnkr och helårsprognosen för 2021 

uppskattas till 51,9 mnkr och avvikelsen mot budget skulle därmed bli + 0,2 mnkr. Denna 

avvikelse beror framförallt på följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser -54 mnkr 

 Avskrivningar -6 mnkr 

 Pensionskostnader +9 mnkr 

 Avtalsrörelsen + 16 mnkr 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag +34 mnkr 

 Räntenetto -1 mnkr 
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Prognosen för 2021 ser ut att väl följa antagen budget men det ingår stora 

osäkerhetsfaktorer och framförallt är det resultaten för nämnderna och då framförallt 

socialnämnden. Socialnämndens prognos är – 69 mnkr vilket motsvarar 11% av budgeterad 

nivå och det totala prognostiserade resultatet för 2021 hamnar på budgeterad nivå 

framförallt tack vara avsevärt högre skatteintäkter än budgeterad nivå. De höga 

skatteintäkterna för 2021 beror på att skatteunderlaget inte sjönk så mycket som SKR 

befarade då skatten för 2021 utarbetades. Pandemins påverkan på skatteunderlaget blev inte 

så negativt som då antogs. 

Problemet inför framtiden är om socialnämndens prognos kvarstår även då. SKR:s 

skatteberäkningar som görs under hösten 2021 ger en förbättring för åren 2022-2025 men 

inte alls i den nivå som motsvarar socialnämndens aviserade underskott för 2021. 

Finansförvaltningen 

Den stora avvikelsen mot budget är skatteintäkterna som beräknas bli 33,5 mnkr högre än 

budgeterad nivå. Denna mycket stora avvikelse förklaras framförallt av att konjunkturläget 

för Sverige har blivit avsevärt bättre än vad regering och Sveriges kommuner och regioner 

(SKR) antog då kommunens budget antogs i december 2020. 

Pensionskostnaderna beräknas avvika positivt mot budgeterat belopp med +9,5 mnkr. 

Pensionerna är svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor. 

Avskrivningarna beräknas bli -6 mnkr mot budgeten som följd av aktivering av avslutade 

investeringar som ligger på en högre nivå än tidigare beräknat. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsanslaget för 2021 uppgår till 149 mnkr. Den sista augusti har nämnderna 

förbrukat 74 mnkr av investeringsbudgeten. Med ett resultat på genomsnitt 35 mnkr per år 

klarar kommunen en investeringsnivå på snitt 150 mnkr per år. De senaste åren har 

investeringarna varit högre och resultaten lägre än denna nivå, det är av ytterst stor vikt att 

de finansiella målen efterlevs för att inte ekonomin ska försämras på sikt. I de kommande 

årens planeringsarbete är avgörande att planera för en driftverksamhet som anpassas till de 

finansiella målen samt att investeringsnivåerna över tid ej ligger över 150 mnkr som 

genomsnitt. 



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige 

 36 Kommunfullmäktige Gislaveds kommun   

 

 

 

 

Prioriterade investeringar 

Uppföljning av prioriterade investeringar presenteras under rubrik 3 Ekonomi, 3.1.5 Drift- 

och investeringsredovisning, under Särskilt prioriterande investeringar. 

Nettokostnadsandel 

En grundläggande förutsättning för att uppnå god ekonomisk hushållning är att balansen 

mellan löpande intäkter och kostnader är god. En nettokostnadsandel (löpande kostnader i % 

av skatteintäkter och kommunal utjämning och statsbidrag) på 97-98 % kan betraktas som 

positiv. 

  2017 2018 2019 2020 Prognos 2021 

Nettokostnadsandel 98,0% 100,1% 99,4% 93,0% 97,4 % 

Prognosen för 2021 visar att nettokostnadsandelen ökar till 97,4 % vilket innebär att en 

högre andel av skatteintäkter, kommunal utjämning och statsbidrag har använts till 

nettokostnader. Denna nivå är i linje med den budgeterade nivån samt i linje med arbetet 

med att uppfylla de finansiella målen. I den framtida planeringen är det alltid viktigt att denna 

nivå ej överstiger 100 %. 

  

2.4.2 Kapacitet 

Soliditet 

Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium 
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för god ekonomisk hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas, utan 

bibehålls eller utvecklas i positiv riktning. Under åren 2015-2020 har kommunens soliditet 

legat under 70 %. Soliditeten 2021-08-31 visar 69,5 %. Inklusive pensionsförbindelsen är 

soliditeten 41,9 %. I och med att soliditeten har ökat från 68,6 % år 2017 till 69,5 % för delår 

2021 innebär detta att grundekonomin har förbättrats och att ekonomin är på en god nivå. 

 

  

Skuldsättning - förpliktelser 

Skuldsättningen per 2021-08-31 är 1 170 mnkr, varav långfristiga skulder 199 mnkr. 

Ökningen av långfristiga skulder är en ökning avseende investeringsbidrag och 

anslutningsavgifter, avseende låneskulden kvarstår den på 150 mnkr. Förutom skuldsättning, 

har kommunen andra förpliktelser, bl.a. de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. 

Dessa uppgår till 556 mnkr och kommer succesivt att sjunka. 

Under 2021 har inga nya lån tecknats och enligt planeringsdirektiven finns inget behov en 

ökning av låneskulden under året. Checkkrediten kvarstår som en möjlighet om den skulle 

behövas i nödfall. 
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2.4.3 Risk och kontroll 

Kassalikviditet  

Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt, kan visas som 

omsättningstillgångar - varulager i relation till kortfristiga skulder. Vid bokslut 2020 hade 

kommunen en kassalikviditet på 84,7 %, vilket är en hög likviditet. 2021-08-31 har 

kommunen en kassalikviditet på 109,3 % vilket är en hög nivå och som kommer att sjunka. 

% 2021-08-31 2020 2019 2018 

Kassalikviditet 109,3 84,7 25,6 38,7 

Den låga kassalikviditeten för 2018 och 2019 berodde på att upplåningen dessa år var för låg 

och att checkkrediten därmed fick utnyttjas. Den ökade kassalikviditeten för 2020 berodde 

på att kommunen erhållit stora statsbidrag samt att upplåning av 150 mnkr har genomförts. 

Kassalikviditeten kvarstår därefter på en hög nivå men kommer att sjunka i framtiden då 

lånebehov uppstår mm. 

  

Finansiell risk 

Kommuner som har lån brukar analysera riskförhållandet utifrån om lånen har bunden eller 

rörlig ränta. Ytterligare en riskaspekt är när lånen förfaller till betalning i och med att det då 

finns en teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån. 

De lån som är upptagna är bundna på olika ränteförfall och därmed bedöms ränterisken som 

låg. 

  

Borgensåtagande 

Det totala utnyttjade borgensåtagandet per 2021-08-31 uppgick till 541 mnkr. Åtagandena 

avsåg till största delen kommunens helägda bolag. 

Kommunen har per 2021-08-31, KF-beslutade borgensåtagande med ca 773 mnkr. 

  

Pensionsåtagande 

Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 556 mnkr, vilket är en minskning sedan föregående 

delårsbokslut med 5 mnkr. Beloppen för delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per 

2021-08-31. I den helårsprognos som görs för pensioner visar att pensionsåtagandet under 

året kommer att sjunka med ytterligare 10 mnkr. 

Kontroll 

Finansiella mål 

God ekonomisk hushållning innehåller två finansiella mål för Gislaveds kommun: 

 Årets resultat ska som genomsnitt uppgå till minst 35 mnkr per år för perioden 2020-

2030 (år 2020 inkluderar upparbetning från och med 2017). 

 Soliditetsnivån ska som genomsnitt ej understiga 69% (exkl. pensionsåtaganden) per 

år för perioden 2020-2030 (år 2020 inkluderar upparbetning fr.o.m. 2017). 
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Årets resultat beräknas till +51,9 mnkr och beaktat 2017-2020 års resultat och planerat resultat 

för 2021 kommer målet att uppnås i och med att genomsnittet uppgår till 47,5 mnkr för 5 års-

perioden. Med beaktande av planeringsperioden till och med 2030 uppnås det finansiella målet 

även för perioden 2017-2030. 

Avstämning finansiellt mål - Resultatnivå 

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Finansiellt mål 35 35 35 35 35 

Budgeterat resultat 15,5 7,4 16 35 51,7 

Redovisat/prognostiserat 

resultat 

35,7 4,8 12,2 132,9 51,9 

Periodens genomsnittliga 

resultat 

    47,5 

Årets soliditet är 69,5 per 2021-08-31 och beaktat prognostiserat resultat och 

investeringsnivå beräknas denna nivå kvarstå. För perioden 2017-2021 uppnår inte 

soliditetsnivån 69 % men beaktat planeringsplanerna för perioden fram till 2030 uppnås det 

finansiella målet. 

Avstämning finansiellt mål – Soliditetsnivå % 

mnkr 2017 2018 2019 2020 2021 

Finansiellt mål 69 69 69 69 69 

Redovisat/prognostiserat 

resultat 

68,6 68,1 69,0 64,7 69,5 

Periodens genomsnittliga 

resultat 

    68 
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2.4.4 Balanskravsresultat 

Uppfyllt balanskravet vid delåret 

Enligt kommunallagens balanskrav, måste kommunen ha sin ekonomi i balans och varje 

räkenskapsår redovisa högre intäkter än kostnader efter realisationsvinster har räknats bort. 

Ett positivt resultat krävs för att säkra det egna kapitalet och bygga upp medel för 

reinvesteringar. Resultatet vid delåret efter balanskravjusteringar uppgår till 120,0 mnkr och 

prognosen är 51,3 mnkr. 

Balanskravsavstämning, mnkr 2021-08-31 Prognos 2021-12-31 

Årets resultat enl. resultaträkning 120,6 51,9 

Samtliga realisationsvinster -0,6 -0,6 

Realisationsvinst enl. 

undantagsmöjlighet 
0 0 

Realisationsförlust enl. 

undantagsmöjlighet 
0 0 

Oraliserade förluster i värdepapper 0 0 

Återföring av orealiserade förluster i 

värdepapper 
0 0 

Årets resultat efter 

balanskravsjustering 
120,0 51,3 

 

Medel till Resultatutjämningsreserv 

(RUR) 
0 32,2 

Disponering från RUR 0 0 

Årets balanskravsresultat 120,0 19,1 

Resultatutjämningsreserv 

Gislaveds kommun har ett, av fullmäktige antaget, regelverk för god ekonomisk hushållning 

och resultatutjämningsreserv (RUR). Regelverket ger kommunen möjlighet att reservera 

delar av positiva resultat. Tidigare års överskott kan sedan användas för att jämna ut 

minskade skatteintäkter under enskilda år vid en lågkonjunktur. 

Ingående RUR för 2021 uppgår till 251,8 mnkr. 
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2.4.5 Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Den sammantagna bedömningen är att Gislaveds kommun bedriver verksamhet med god 

kvalitet och måluppfyllelse. Det förändrade arbetssättet och det nya sättet att styra och leda 

börjar få effekter. Nu gäller det att vara uthållig och fortsätta på den inslagna vägen så att det 

sprider sig hela vägen på alla nivåer och till alla medarbetare. 

Den sammanfattande bilden av Gislaveds kommun utifrån ett finansiellt perspektiv är en 

kommun med god grundekonomi. Detta avspeglas bland annat i god soliditet och inga höga 

skulder. 

Med ett resultat på genomsnitt 35 mnkr per år, klarar kommunen en investeringsnivå på snitt 

150 mnkr per år. Tidigare år har investeringarna legat högre och resultaten lägre än denna 

nivå, vilket försämrar grundekonomin och bland annat likviditeten. En genomtänkt 

budgetplanering för de kommande åren har införts, med mål att klara en god verksamhet 

samt en investeringsnivå för att uppfylla framtida behov. 
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2.5 Väsentliga personalförhållanden 

För första halvåret 2021 uppgick sjukfrånvaron för kommunens medarbetare till 6,9%. Förra 

året var samma siffra 7,6% medan motsvarande siffra för 2019 var 6,4%. Ökningen för de 

senaste åren jämfört med 2019 beror i stort på restriktionerna om att inte vara på sin 

arbetsplats vid symptom på sjukdom, som införts på grund av Covid-19. 

2.5.1 Sjukfrånvaro 

Total sjukfrånvaro i kommunen (%) 2021 (U2) 2020 2019 

Total sjukfrånvaro av de anställdas sammanlagda ordinarie 

arbetstid 

 6,9   7,6   6,4  

 

Långtidsfrånvaro (%) 2021 (U2) 2020 2019 

Andel av sjukfrånvaron som avser frånvaro under en 

sammanhängande tid av 60 dagar eller mer 

 43,5   38   50,2  

 

  2021 (U2) 2020 2019 

Kvinnor  7,7   8,4   7  

Män  3,7   4,6   3,9  

 

Sjukfrånvaro i åldersgrupper (%) 2021 (U2) 2020 2019 

Sjukfrånvaron i åldrarna 29 år eller yngre  6,8   6,9   5,4  

Sjukfrånvaron i åldrarna 30 - 49 år  7,5   8   6,5  

Sjukfrånvaron i åldrarna 50 år eller äldre  6,2   7,5   6,6  

 

Sjukfrånvaro per nämnd (%) 2021 (U2) 2020 totalt 2019 totalt 

Barn- och utbildningsnämnden  5,9   6,6   5,1  

Bygg- och miljönämnden  2,7   4,8   4,5  

Fastighet- och servicenämnden  4,4   5,5   5  

Fritid- och folkhälsonämnden  8,8   9,5   6,3  

Kommunstyrelsen  2,9   4   3,4  

Kulturnämnden  4,6   7,4   6,6  

Räddningsnämnden  1,8   2,4   2,9  

Socialnämnden  10,7   12,4   10,1  

Tekniska nämnden  6,8   6,2   4,2  

Totalt kommunen  6,9   7,9   6,5  
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2.6 Förväntad utveckling 

Covid-19 kommer fortsätta att påverka och ställa krav på organisationen. En stor utmaning 

är kunna utveckla nya digitala tjänster för att öka tillgängligheten av kommunal service 

samtidigt som det digitala utanförskapet motverkas. 

Ansträngningar kommer att krävas för att jobba ikapp mycket som fått läggas åt sidan under 

pandemitider, inom många olika områden. Utbildningsinsatser för medarbetare och 

förebyggande arbete inom, bland annat, omsorg är exempel på insatser som fått stå tillbaka. 

Även översynen av kommunens förvaltningsorganisation har inneburit att andra 

arbetsuppgifter har behövt stå tillbaka eller läggas på en lägre ambitionsnivå. 

  



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige 

 44 Kommunfullmäktige Gislaveds kommun   

 

 

3 Drift- och investeringsredovisning 

3.1 Driftredovisning 

Driftredovisning 

mnkr 

Utfall 

2021-08-

31 

Utfall 

2020-08-

31 

KF budget 
Budget 

justeringar 

Justerad 

budget 

2021 

Helårs-

prognos 

Avvikelse

mot 

budget 

(U2) 

Kommunstyrelsen -94,4 -96,7 -154,3 -2,9 -157,2 -154,5 2,8 

Överförmyndarnämnd -2,0 -2,0 -3,5 0,0 -3,5 -3,5 0,0 

Räddningsnämnden -23,4 -23,9 -31,8 -1,4 -33,2 -34,5 -1,3 

Tekniska nämnden -28,7 -28,1 -34,3 -0,7 -34,9 -34,9 0,0 

Bygg-och 

miljönämnden 
-3,6 -13,7 -14,5 -0,4 -14,9 -9,9 5,0 

Socialnämnden -435,1 -390,9 -584,8 -21,2 -606,1 -675,4 -69,3 

Fritid-och 

folkhälsonämnden 
-29,3 -26,5 -47,6 -0,8 -48,4 -48,2 0,2 

Barn-och 

utbildningsnämnden 
-525,9 -529,8 -775,9 -25,6 -801,5 -797,2 4,3 

Kulturnämnden -21,6 -21,4 -33,3 -0,5 -33,7 -33,4 0,4 

Fastighet- och 

servicenämnden 
-5,0 37,7 72,2 -13,6 58,7 62,2 3,5 

Löneuppräkning 

(Finans) 
  -82,9 67,1 -15,7 0,0 15,7 

Summa nämnder -1 168,9 -1 095,3 -1 690,6 0,0 -1 690,6 -1 729,3 -38,7 

varav :        

Skattefinansierad 

verksamhet 
-1 167,7 -1 093,1 -1 690,6 0,0 -1 690,6 -1 729,3 -38,7 

Avgiftsfinansierad 

verksamhet 
-1,2 -2,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

        

Finansförvaltning 1 289,5 1 239,0 1 742,3 0,0 1 742,3 1 781,2 38,9 

        

Resultat 120,6 143,7 51,7 0,0 51,7 51,9 0,2 

Förklaring för budgetjusteringar: 

Budgetjusteringar avser avtalsrörelsen för 2020 (3 mån) och 2021 (9 månader) som 

budgeterat centralt (Löneuppräkning) i Planeringsdirektiv 2021 med plan 2022-2024. Effekt 

av avtalsrörelsen med totalt belopp på 67,1 mnkr fördelas till nämnderna under perioden. 

Nämndernas helårsprognos 

Kommentarer om nämndernas helårsprognos finns i avsnitt 5 - Verksamhetsberättelser. 
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3.2 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning (netto) 

mnkr 
Utfall 

2021-08-31 

Utfall 

2020-08-31 

Budget 

2021 

Helårs-

prognos 

Avvikelse 
mot 

budget 

(U2) 

Kommunstyrelsen 4,7 3,9 12,0 12,9 -0,9 

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Räddningsnämnden 0,2 1,4 6,4 6,4 0,0 

Tekniska nämnden 38,0 21,5 71,0 76,0 -5,0 

Bygg-och miljönämnden 0,0 0,1 0,1 0,1 0,0 

Socialnämnden 1,3 1,0 2,0 2,0 0,0 

Fritid-och folkhälsonämnden 0,0 0,1 0,2 0,2 0,0 

Barn-och utbildningsnämnden 0,4 0,1 2,0 2,0 0,0 

Kulturnämnden 0,1 0,6 1,0 0,9 0,1 

Fastighet- och servicenämnden 29,3 24,8 54,0 54,0 0,0 

Summa nämnder 73,9 53,5 148,7 154,5 -5,8 

varav :      

Skattefinansierad verksamhet 50,3 46,9 104,7 110,5 -5,8 

Avgiftsfinansierad verksamhet 23,6 6,5 44,0 44,00 0,0 

 

Särskilt prioriterade investeringar 

mnkr Utfall 2021-08-31 Budget 2021 Helårsprognos 
Avvikelse mot 

budget (U2) 

Samhällsutveckling 0 10,0 2,6 7,6 

IT hård motorväg 15,9 27,0 24,7 2,3 

Haghultsleden (påbörjad 2019) 0,3 25,0 5,0 20,0 
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4 Ekonomisk redovisning 

4.1 Räkenskaper delårsbokslut 

4.1.1 Resultaträkning 

mnkr Utfall Utfall Bokslut Budget Helårsprognos 

 2021-08-31 2020-08-31 2020 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 271,7 233,4 432,1   

Verksamhetens kostnader -1 367,4 -1 283,6 -2 079,8 -1 741,1 -1 766,6 

Avskrivningar -65,8 -59,7 -91,6 -93,6 -100 

Verksamhetens nettokostnader -1 161,5 -1 109,9 -1 739,3 -1 834,7 -1 866,6 

 

Skatteintäkter 959,8 926,9 1 382,2 1 397,5 1 436,7 

Generella statsbidrag och utjämning 319,3 324,0 487,7 484,6 478,9 

Verksamhetens resultat 117,6 141,0 130,6 47,4 49,0 

      

Finansiella intäkter 4,2 4,1 4,2 4,9 4,4 

Finansiella kostnader -1,2 -1,3 -1,9 -0,6 -1,5 

Resultat efter finansiella poster 120,6 143,8 132,9 51,7 51,9 

 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 

      

Årets resultat 120,6 143,8 132,9 51,7 51,9 
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4.1.2 Balansräkning 

mnkr Utfall Utfall Bokslut 

 2021-08-31 2020-08-31 2020 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Immateriella anläggningstillgångar 0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 1 418,1 1 394,6 1 391,2 

Maskiner och inventarier 145,5 140,7 163,3 

Övriga materiella anläggningstillgångar 0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 49,1 46,2 46,2 

Summa anläggningstillgångar 1 612,7 1 581,5 1 600,7 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Förråd m.m. 3,1 3,3 2,8 

Fordringar 153,6 155,4 161,7 

Kortfristiga placeringar 0 0 0 

Kassa och bank 245,1 155,9 239,2 

Summa omsättningstillgångar 401,8 314,6 403,7 

Summa tillgångar 2 014,5 1 896,1 2 004,4 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
   

Eget kapital 1 400,4 1 290,6 1 279,8 

därav årets resultat 120,6 143,7 132,9 

därav resultatutjämningsreserv 251,8 141,2 251,8 

    

AVSÄTTNINGAR    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 32,1 32,8 32,5 

Andra avsättningar 17,9 23,6 18,8 

Summa avsättningar 50,0 56,4 51,3 

 

SKULDER    

Långfristiga skulder 199,2 189,4 196,6 

Kortfristiga skulder 364,9 359,7 476,7 

Summa skulder 564,1 549,1 673,3 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 2 014,5 1 896,1 2 004,4 

    

Panter och ansvarsförbindelser    

Borgensåtaganden 541,3 543,9 542,2 

Pensionsförpliktelse 556,5 561,2 550,7 

Övriga upplysningar    

Leasing (operationell och finansiell) 104,6 110,9 114,1 
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4.2 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och avlopp delårsbokslut 

4.2.1 Resultaträkning 

  Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårs-

prognos 

mnkr 2021-08-31 2020-08-31 2020 2021 2021 

Verksamhetens intäkter 39,3 28,8 53,0 54,7 54,7 

Verksamhetens kostnader -33,3 -26,1 -44,5 -48,8 -48,8 

Avskrivningar -4,3 -3,2 -5,8 -5,9 -5,9 

Verksamhetens nettokostnader 1,7 -0,5 2,7 0,0 0,0 

 

Finansiella intäkter      

Finansiella kostnader 0,0 -1,7 -2,7 0,0 0,0 

Resultat efter finansiella poster 1,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 

 

Extraordinära poster (netto) 0 0 0 0 0 

Årets resultat 1,7 -2,2 0,0 0,0 0,0 

      

Nettoinvesteringar 23,6 6,5 17,4 44,0 44,0 

 

  



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige 

 49 Kommunfullmäktige Gislaveds kommun   

 

 

4.2.2 Balansräkning 

  Utfall Utfall Bokslut 

mnkr 2021-08-31 2020-08-31 2020 

TILLGÅNGAR    

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR    

Materiella anläggningstillgångar    

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 185,6 175,1 188,7 

Maskiner och inventarier 3,6 3,1 3,7 

Pågående investeringar 31,9 16,7 10,3 

Summa anläggningstillgångar 221,1 194,9 202,7 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR    

Förråd m.m. 2,0 1,9 1,7 

Fordran, Va-kollektivet 0 0 0 

Övriga fordringar 6,2 0 0 

Summa omsättningstillgångar 8,2 1,9 1,7 

 

Summa tillgångar 229,3 196,8 204,4 

 

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
   

    

AVSÄTTNINGAR    

Avsättningar för pensioner och liknande förpliktelser 0 0 0 

Summa avsättningar 0 0 0 

 

SKULDER    

Långfristiga skulder 226,0 194,2 201,3 

Skuld till VA-kollektivet 2,3 2,0 2,3 

Kortfristiga skulder 1,0 0,6 0,8 

Summa skulder 229,3 196,8 204,4 

 

Summa eget kapital, avsättningar och skulder 229,3 196,8 204,4 
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4.3 Redovisningsprinciper 

Delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagen om kommunal bokföring och redovisning 

(LKBR) och de rekommendationerna från Rådet för kommunal redovisning (RKR). 

Det är samma redovisningsprinciper och beräkningsmetoder har använts i delårsrapporten 

som i senaste årsredovisningen 2020. 

Intäkter 

Skatteintäkter 

Den preliminära slutavräkningen för skatteintäkterna baseras på Sveriges Kommuner och 

Regioner (SKR) augustiprognos. 

  

Investeringsbidrag, VA- anläggnings/anslutningsavgift 

Investeringsbidrag och anläggnings/anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som 

förutbetalda intäkter och redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med 

matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomster successivt i takt med att 

investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder, vilket följer 

rekommendation RKR 18. 

  

Specialdestinerade/riktade statsbidrag 

De specialdestinerade/riktade statsbidragen kräver i regel någon form av motprestation, och 

återrapportering ska i normalfallet periodiseras till den period där prestationerna har utförts. 

1. Prestationsbaserade ersättningar utbetalas om vissa handlingar genomförts eller vissa 

mål, nyckeltal eller nivåer uppnåtts. Bidraget ska bokföras i samma perioder som 

prestationerna utförts. Utbetalning i efterskott tas upp som fordran (upplupen intäkt) 

i den period som prestationen utförts och som skuld (förutbetald intäkt) om de 

utbetalas i förskott. 

2. Om prestationsbaserade bidrag utbetalas för ett framtida tidsbestämt projekt och de 

utförda prestationerna utgör beräkningsunderlag för fördelning av bidraget ska det 

bokföras och matchas mot kostnader över den fastslagna tidsperioden. Beakta 

skyldigheten att återbetala kvarvarande medel vid projekttidens slut. 

3. Icke prestationsbaserade bidrag betalas ut utan krav på motprestation och intäktsförs 

den period som bidraget avser. Bidraget ska intäktsföras i sin helhet även om 

nedlagda kostnader inte motsvarar bidragets storlek för den period som bidraget 

avser. 

Kostnader 

Löner med mera 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i 

september har inte periodiserats. 

Förändringar av semesterlöneskulder och övertid per 2021-07-31 är bokfört vid delåret 

2021-08-31. Ferielöner är inte periodiserade utan hanteras enligt kontantprincipen. 
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Investeringar 

Exploateringstillgångar är bokförda som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på 

svårigheten att bedöma tidpunkten för avyttring. Enligt rekommendation ska exploatering 

hanteras som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

   

Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år 

Markanläggningar (yttre miljö) 25 år 

Toppbeläggningar – gata 10, 20, 40 år 

Vattenledningar 60 år 

Stomme 60 år 

Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år 

Sprinkler, reservkraft, hiss, komplementbyggnader 30 år 

Värme, ventilation, VA 25 år 

Fönster och ytterdörrar 25 år 

El, snickerier, yttertak (papp) 20 år 

Ytskikt, passagesystem, styr/övervakning, larm/tele 15 år 

Tvätt/storköksutrustning, lekredskap 10 år 

Bilar, inventarier, maskiner 5–20 år 

Avskrivningsmetod 

Linjär avskrivningsmetod tillämpas, det vill säga lika stora nominella belopp varje år. 

Avskrivningen påbörjas när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk eller innehav med en nyttjandeperiod om minst 3 

år klassificeras som en anläggningstillgång om beloppet överstiger gränsen för mindre värde. 

Gränsen för mindre värde har satts till två basbelopp under 2021 (95 200 kr). 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Avsättningar 

Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknad med gällande RIPS-

ränta. 

Övriga avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarptippen, följer inte rekommendationen om att 

nuvärdesberäknas. Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att 

nuvärdesberäkna den med en osäker ränta. 

  



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige 

 52 Kommunfullmäktige Gislaveds kommun   

 

 

Leasingavtal 

Gislaveds kommun redovisar leasing och hyra av lös egendom i enlighet med RKR 13:2. 

Finansiella avtal med en avtalstid överstigande tre år redovisas som anläggningstillgång och 

förpliktelsen att betala leasingavgiften redovisas som skuld i balansräkningen. Detta gäller 

avtal med startdatum 2017 och framåt då klassificeringen görs vid avtalens början. 

Äldre avtal inklusive alla hyresavtal för lokaler kommer att redovisas som operationellt även 

om det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. 

  

Interna redovisningsprinciper kommunen 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter med mera har interndebiterats förvaltningarna i samband med 

löneredovisningen. Den följer SKR:s rekommendation. Det tas även ut ett påslag på 

lönesumman från förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som till exempel 

Kommunhälsan och facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 1,25 procent på bokfört värde. På årets investeringar 

har ränta tillgodoräknats från och med anskaffningsmånaden. 
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4.3.1 Ord och begrepp 

    

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar. 

  

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan vara materiella (till exempel 

byggnader, mark, inventarier med mera) eller finansiella (aktier, andelar med 

mera). 

  

Avskrivningar Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån 

förväntad ekonomisk livslängd. 

  

Avsättningar Avsättning är en förpliktelse som på balansdagen är säker eller sannolik till sin 

förekomst men, till skillnad från en skuld, är oviss till belopp eller till den tidpunkt 

den ska infrias. 

  

Eget kapital Visar hur stor del av tillgångarna som inte finansierats med skulder. 

  

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, till exempel ränta på bankkonto. 

  

Finansiella kostnader Består främst av kostnader som kommer från upplåning och kostnader för 

pensionsförvaltningen. 

  

Kapitalkostnader Avskrivningar och intern ränta. 

  

Kortfristiga fordringar Fordringar som förfaller inom ett år från balansdagen. 

  

Kortfristiga skulder Skulder som förfaller till betalning inom ett år från balansdagen. 

  

Likviditet Betalningsförmågan på kort sikt, omsättningstillgångar i relation till kortfristiga 

skulder. 

  

Nettoinvesteringar Årets investeringsutgifter efter avdrag för investeringsbidrag. 

  

Omsättningstillgångar Tillgångar avsedda att inneha en kortare tid, till exempel likvida medel, kortfristiga 

fordringar, förråd. 

  

Rörelsekapital Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga 

skulder. 

  

Soliditet Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens 

tillgångar som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala 

tillgångar. 
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5 Verksamhetsberättelser 

5.1 Nämnder 

5.1.1 Barn- och utbildningsnämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet och 

omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, 

gymnasieskola, gymnasiesärskola, och regleras i skollagen (2010:800). Nämnden ansvarar 

även för musikskolans verksamhet. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att en förbättrad och god 

måluppfyllelse nåtts. Vårdnadshavare i förskolan uttrycker nöjdhet med verksamheten. I 

grundskolan uppnår 84,2% av eleverna behörighet till nationellt program på gymnasieskolan, 

en ökning med 6,7 procentenheter. I gymnasieskolan har andelen elever som tar en 

gymnasieexamen ökat med 1 procentenhet till 70,3%. 

Resultatet per 2021-08-31 visar ett överskott på 8 464 tkr och helårsprognos 2021 visar 

4 325 tkr. 

Invånare 

Alla verksamheter har under våren varit påverkade av coronapandemin. Det har inneburit 

att verksamheter tidvis behövt stänga eller bedriva undervisning på distans. Gymnasieskolan 

har under våren haft partiell distansundervisning. 

Behörighet till nationellt program på gymnasieskolan och andelen elever som tar en 

gymnasieexamen har ökat. 

Både barn och elever samt vårdnadshavare upplever att förskola och skola är trygga. 

Medarbetare 

Pandemin har inneburit att alla medarbetare i den kommunala organisationen som kan arbeta 

på distans uppmanats att göra det. Inom förskolans och grundskolans verksamhet är det inte 

möjligt i de flesta situationer. 

Samtliga verksamheter har en utmaning i att rekrytera behörig och kompetent personal. 

Bristen på behörig personal är störst inom förskola och fritidshem. En plan för 

kompetensförsörjning ska tas fram. 

Verksamhet 

Lärplattformen Vklass betydelse som lär- och kommunikationsplattform har tydliggjorts 

under pandemin. Satsningar på språk- och matematikutveckling har präglat vårens arbete. 

Arbetet med att skapa inkluderande och tillgängliga lärmiljöer på förskolor och grundskolor 

ska fortsatt vara ett prioriterat utvecklingsområde. 

Grundskolans undervisning behöver utvecklas så att fler elever får sitt stödbehov tillgodosett 

utan att extra anpassningar behöver göras. 
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Ekonomisk kommentar 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett överskott per 2021-08-31 på 8 464 tkr och 

helårsprognos 2021 på 4 325 tkr. 

Det ekonomiska resultatet har uppnåtts genom budgetdisciplin på enhetsnivå. Varje rektor 

har arbetat med att forma sin organisation anpassad efter elevernas behov och ekonomiska 

förutsättningar till en budget i balans. Statsbidrag avseende ersättning för sjuklönekostnader 

och "skolmiljarden" har bidragit till överskottet. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

-525,9 -529,8 -801,5 -797,2 4,3 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

0,4 0,1 2,0 2,0 0,0 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Samtliga verksamheter har en utmaning i att rekrytera behörig och kompetent personal. 

Bristen är störst inom förskola och fritidshem. En plan för kompetensförsörjning ska tas 

fram. 

En fortsatt utbyggnad av verksamhetslokaler inom såväl förskola som skola för att ersätta 

tillfälliga paviljonglösningar och lokaler med låg standard planeras. 

För att öka elevernas måluppfyllelse både i grundskolan och gymnasiet finns behov av fortsatt 

satsning på ämnet svenska som andraspråk och matematik. 
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5.1.2 Bygg- och miljönämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Förvaltningens grunduppdrag och verksamhet syftar till en god och välplanerad bebyggd miljö 

samt för en sund och säker livsmiljö för medborgare och näringsliv. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är mycket gott under rådande 

pandemi. Trots stora vakanser under stora delar av året har verksamheten kunnat 

upprätthållas, nu är vakanserna borta och ordningen återställd. 

Prognosen för 2021 visar ett överskott på 5 mnkr. Detta är ett undantagsår då det varit 

många vakanser och ca 30% fler bygglovsansökningar. Bygglovsintäkterna innebära att mycket 

jobb ska utföras nästa år då en del av kostnaderna faktureras ut i förskott till byggherren. 

Invånare 

En effekt av pandemin är en ökad användning av digitala hjälpmedel. Det har fallit väl in med 

införandet av olika e-tjänster för förvaltningens olika verksamheter. För våra 

sammarbetskommuner innebär det också möjlighet till snabba möten digitalt utan restid. 

Övriga positiva effekter för invånarna förväntas bli snabbare svar, bättre funktionalitet och 

ökad tillgänglighet. 

Medarbetare 

Arbetssituationen är pressad, förvaltningen har haft cirka 30% fler byggärenden att hantera 

än förgående år och det har varit många vakanta miljöhandläggartjänster under året. 

Planuppdragen är också fler. 

Två medarbetare har gått i pension och flera nya medarbetare har tillkommit till 

förvaltningen. Bedömningen är dock att stämningen och sammanhållningen är fortsatt väldigt 

god. 

Sjuktalen är låga. 

Verksamhet 

Situationen i samhället har haft en betydande påverkan på verksamheten och hur den kan 

bedrivas. Prioriteringar har behövt göras och saker har fått lösas på alternativa sätt, samråd 

med allmänheten, tillsyn med mera har skötts via digitala lösningar. Verksamheten har nått 

en digital mognad som annars hade tagit längre tid. 

Hållbar utveckling 

I princip allt arbete inom nämndens verksamhet syftar till en hållbar utveckling såväl avseende 

planering, bygglov och miljö. Satsningar görs för att öka kunskaperna kring och tillämpa 

barnkonventionen i verksamheten och framför allt i detaljplaneringen. Förvaltningen har 

engagerat sig i kommunens översiktsplanering som leds av avdelningen för hållbar utveckling 

där de globala hållbarhetsmålen inarbetas i kommunens intentioner med mark och 

vattenanvändningen. 

Ekonomisk kommentar 

Nämndens prognos är till största delen beroende på att ett stort antal tjänster varit vakanta 
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under stora delar av året, de är nu besatta igen. 

Det har varit färre ansökningar om bostadsanpassningsbidrag, en trolig orsak till detta är 

pandemin. 

Ett annat skäl är en ökad byggnation. Nämnden fakturerar bygglovsavgifter i samband med 

det första beslutet vilket innebär att mycket arbete skall göras under nästkommande år som 

är inbetalat i år. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Bygg- och 

miljönämnden 

-3,6 -13,7 -14,9 -9,9 5,0 

Nämndens utfall 2021 är mer rättvisande än utfallet 2020. Det är viktigt att komma i håg att 

alla faktureringar till företag och verksamhetsägare avvaktade till nov/dec 2020 på grund av 

pandemin. 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Bygg- och 

miljönämnden 

0 0,1 0,1 0,1 0,0 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Att öka den digitala förmågan för att kunna bibehålla en hög servicenivå samt rekrytering av 

personal och att säkra kompetensförsörjningen fortsätter att vara viktiga utmaningar. 
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5.1.3 Fastighet- och servicenämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Fastighet- och servicenämnden är samordnande organ för lokalförsörjning och internservice 

samt verkställande för förvaltning och nybyggnation av kommunala fastigheter. 

Investeringarna hanteras enligt kommunens strategiska lokalresursplan och 

kommunfullmäktiges fastställda ramar och beslut. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Bedömningen är att nämnden har levererat internservice inom lokalvård, transporter, IT, 

verksamhetsservice och fastighetsskötsel med hög kvalitet under perioden. Effektiviseringar 

och förbättringar har gjorts på flera områden, bland annat inom lokalvården där man bidragit 

till målet giftfri förskola och inom skola och äldreomsorg genom att införa ett helt 

kemikaliefritt rengöringsmedel, Z-water. Implementering av ny finansieringsmodell för IT 

under våren, får stor betydelse för kommunens digitaliseringstakt. 

Invånare 

Fastighet- och servicenämnden har ett internserviceuppdrag vilket innebär att uppdragets 

påverkan på kommuninvånarna endast är indirekt. 

Medarbetare 

I och med pandemin har medarbetarnas förmåga att arbeta på nytt sätt, prövats. 

Internservice inom till exempel lokalvård, transporter, IT med mera har varit stabil under 

hela perioden inklusive semesterperioden. Detta trots en del tillfällig personal. God styrning 

och ledning samt ett gott samarbete mellan enheterna bidrog till hög leveranskvalitet. En 

övertalighetsprocess omfattande två chefer och en projektledare skapade en del oro. 

Sjuktalet för perioden är 4,5%. 

Verksamhet 

Med fokus på problemlösning och kundservice har kvaliteten kunnat upprätthållas. Vissa 

uppdrag har dock prioriterats ned och nya har tillkommit. Årets budget med ett 

anpassningskrav på 3,5 mnkr innebar en avveckling av två enheter samt en indragen 

projektledartjänst. Ny organisation, nya arbetsgrupper och delvis ändrat arbetssätt ligger 

dock helt i linje med det redan påbörjade arbetet att skapa en resurs- och personaleffektiv 

internserviceleverantör. 

Hållbar utveckling 

Under perioden har arbetet med energioptimeringar fortgått tillsammans med framtagandet 

av strategiska underhållsplaner. Bägge åtgärderna syftar till att hushålla med resurser och 

därmed även kostnader. Lokalvårdens införande av Z-water, ett helt kemikaliefritt 

rengöringsmedel kommer få stor betydelse för kommunens mål att skapa en giftfri 

förskola/skola och omsorg. I och med pandemin har resandet och användningen av bilpoolen 

minskat drastiskt, med en positiv effekt för miljön och minskade CO2-utsläpp. 

Ekonomisk kommentar 

Prognosen för helåret är ett positivt resultat på 3,5 mnkr. Pandemieffekter handlar dels om 

minskade intäkter för, bland annat, bilpoolen i och med kraftigt minskat resande, men också 
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om minskade kostnader, bland annat i och med att alla inplanerade åtgärder i lokalerna inte 

blivit av. En allt för tilltagen driftbudget för oplanerat fastighetsunderhåll, tillsammans med en 

allt för låg budget för re-investeringar fortsätter ge ett överskott på driftsidan samtidigt som 

underhållsskulden ökar på de kommunala fastigheterna. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Fastighet- och 

servicenämnden 

-5,0 37,7 58,7 62,2 3,5 

Avvikelsen på +3,5 mnkr mot budget, har i första hand att göra med en skev 

budgetfördelning mellan oplanerat underhåll (driftmedel) och planerat underhåll (re-

investeringar). För att öka kommunens fastighetsvärden och bibehålla lokalernas 

ändamålsenlighet, är det centralt att tillräckliga investeringsmedel årligen avsätts för det 

planerade underhållet. Branschrekommendationen ligger på 150-180 kronor per kvm och år 

för ett normalåldrat bestånd, vilket med totalt 200 000 kvm interna verksamhetslokaler ger 

ett investeringsbehov på minst 30 mnkr per år. Underhåll som överfinansieras genom 

driftmedel servar verksamheterna behov/önskemål i första hand, utan att ta hänsyn till 

fastighetens långsiktiga tekniska behov såsom skalskydd (tak, fönster, dörrar), VVS-system 

och utemiljö bland mycket annat. 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Fastighet- och 

servicenämnden 
29,3 24,8 54,0 54,0 0,0 

Fastighet- och servicenämnden har över tid visat på en stor skicklighet att hantera kraftiga 

svängningar i investeringsbeloppen utan att hamna vare sig över eller under budget. 

Prognosticerad avvikelse för nämndens investeringsbudget 2021 är även den noll kronor för 

helåret, men förutsätter en del justeringar mellan posterna, i och med dels ändrade beslut 

(Mariagården) och dels ändrade förutsättningar kostnadsmässigt på IT-området. 

Öronmärkningen av halva investeringsbudgeten till IT, totalt 27 mnkr för 2021, utmanar det 

planerade underhållet, då den totala budgeten uppgår endast till 54 mnkr. För att inrymma 

redan utlovade hyresgästanpassningar, inköp av servicefordon med mera ligger årets re-

investeringsbudget långt under de nödvändiga 30 mnkr som krävs årligen för att inte bygga på 

en redan omfattande underhållsskuld. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Fastighet- och servicenämnden kommer i och med ny nämndstruktur överlämna sitt 

grunduppdrag till kommunstyrelsen från och med 1 jan 2023. Utmaningar framåt är 

framförallt att fastställa en övergripande fastighetspolicy som styr ägandet, strategiskt 

underhåll och internhyresprinciper. För att få ökade samordningsvinster med mera behöver 

kommunens alla serviceuppdrag samlas under ett och samma tak medan drift-IT behöver få 

ett ökat verksamhetsperspektiv samt starkare koppling mot kommunens IT-strategiska mål. 



Gislaveds kommun  Delårsbokslut - 2021 - Kommunfullmäktige 

 60 Kommunfullmäktige Gislaveds kommun   

 

 

5.1.4 Fritid- och folkhälsonämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Fritid- och folkhälsonämndens uppdrag är att skapa förutsättningar för en meningsfull fritid. 

Nämnden ansvarar för föreningsstöd, idrotts- och friluftsliv, samt öppen fritid. Nämnden 

skapar förutsättningar för god folkhälsa genom förebyggande och främjande arbete för barn 

och unga på deras fritid. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattade bedömningen av delåret är att fritid- och folkhälsonämnden har varit 

flexibel och levererat trots coronapandemi. Årets startade med stängda verksamheter och 

åtgärder har sedan möjliggjort successiv öppning. Besöken har varit få i förhållande till 

"vanliga" år. Detta har hittills inneburit låga siffror bland nyckeltal, färre intäkter och ett 

coronarelaterat bortfall. Den öppna verksamheten har varit betydelsefull. Resultatet hittills 

pekar på en prognos med överskott. 

Invånare 

Fritid- och folkhälsonämndens verksamheter engagerar generellt många invånare. 

Coronapandemin har hittills under 2021 varit en väsentlig händelse utifrån invånarnas 

perspektiv. Åtgärderna, som under våren har införts i verksamheterna för att successivt 

öppna upp, har gjort invånarna nöjda. Den öppna verksamheten har levererat förebyggande 

verksamhet som har varit betydelsefull för och uppskattad av ungdomar. 

Medarbetare 

Medarbetare inom fritid- och folkhälsoförvaltningen har visat hög flexibilitet och kreativitet 

för att möjliggöra meningsfull fritid för dem vi är till för. Inledningsvis handlade det 

exempelvis om att utföra arbetsuppgifter som man vanligtvis inte gör och att byta arbetsplats 

och stötta upp i verksamheter där behov fanns, därefter har det handlat om att tillämpa 

andra metoder för att anpassa och bedriva en så ordinarie verksamhet som möjligt. 

Verksamhet 

Verksamhetsperspektivet för halvåret är sargat av coronapandemin. Detta har också lyfts på 

nationell agenda. Nämnden redovisar trotsallt en stabilitet i verksamheterna, men med ett 

stort coronarelaterat intäktsbortfall. Genom anpassningar har successiva steg tagits till en så 

ordinarie öppen verksamhet som möjligt. Nämndens öppna fritidsverksamhet har arbetat 

med anpassningar och levererat förebyggande verksamhet som har varit mycket 

betydelsefull. 

Hållbar utveckling 

Fritid- och folkhälsonämndens verksamheter bidrar generellt till hållbar utveckling i 

samhället. Förutsättningarna har dock varit usla med tanke på coronapanedmin. 

Barnkonventionen och ett antal globala mål inom Agenda 2030 är alltid vägledande för 

nämnden. Vad gäller klimatpåverkan sker nämndens största arbete med bidrag för 

energieffektivisering inom föreningslivet. Nämnden ansvarar också för Fritidsbanken som ger 

alla möjlighet till en aktiv fritid samt ökar återbruk och minskar nykonsumtion. 
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Ekonomisk kommentar 

Fritid- och folkhälsonämnden redovisar ett resultat per augusti med en prognos på helår med 

överskott på 200 tkr. Överskottet förklaras av minskade personal- och 

verksamhetskostnader. Överskottet förklaras också av att bidrag till föreningar inte har 

hämtats ut. Intäkterna har hittills ett coronarelaterat bortfall. Prognosen bygger på många 

osäkra faktorer som handlar om coronapandemins utveckling samt målgruppernas val att 

komma tillbaka till nämndens verksamheter. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Fritid- och 

folkhälsonämnden 

-29,3 -26,5 -48,4 -48,2 0,2 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Fritid- och 

folkhälsonämnden 
0 0,1 0,2 0,2 0,0 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Fritid- och folkhälsonämndens grunduppdrag handlar om att skapa meningsfull fritid för alla 

med fokus på god hälsa. Verksamheterna är för många viktiga delar i deras vardag. 

Coronapandemin har förändrat vår vardag. Pandemin har medfört nya beteenden som 

kommer att ge andra perspektiv till framtidens vardag. Det finns utmaningar i detta som 

påverkar nämnden. Vi vet inte i vilken omfattning målgrupper hitta tillbaka till våra 

verksamheter eller hur ungas framtidstro har påverkats. 
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5.1.5 Kommunstyrelsen 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

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. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att grunduppdraget har 

genomförts med gott resultat trots vårens utmaningar till följd av spridningen av Covid-19. 

Stora insatser har varit översynen av förvaltningsorganisationen, införande av nytt HR-system 

samt krisledningsarbetet med anledning av Covid-19. 

Invånare 

En effekt av coronapandemin är en ökad användning av digitala hjälpmedel. Under våren har 

exempelvis ansökningar av ekonomiskt bistånd mottagits via e-tjänst och undervisningen 

inom centrum för livslångt lärande har bedrivits på distans och delvis digitalt. Denna 

utveckling har synliggjort att det bland kommunstyrelsens målgrupper finns ett behov av att 

utveckla den digitala mognaden, precis som hos chefer och medarbetare inom förvaltningen. 

Medarbetare 

Situationen med Covid-19 har inneburit en stor arbetsbelastning för medarbetarna som har 

fått ställa om och prioritera om under våren. Några stora byten av verksamhetssystem 

(ekonomi, HR och ekonomiskt bistånd), krisledningsarbetet och projektet rörande 

översynen av förvaltningsorganisationen har inneburit en stor arbetsinsats för många 

medarbetare. 

Verksamhet 

Coronapandemin har fortsatt haft en stor påverkan under vårens arbete vilket har påverkat 

vilka arbetsinsatser som behövt prioriteras. Översyn av förvaltningsorganisationen i sin 

helhet pågår och kommer få genomslag från 1 januari 2023, men påverkar redan nu i de val 

som görs kring tjänster och arbetssätt men också i vad som prioriteras inom verksamheten. 

Arbetet med styrmodellen är fortsatt viktigt och förbättringar görs kontinuerligt. 

Hållbar utveckling 

Strategin för hållbar utveckling har antagits av kommunfullmäktige. Strategin kommer att vara 

ett stödjande ramverk för kommunens verksamheter samt andra aktörer inom det 

geografiska området Gislaveds kommun. Rådet för hållbar utveckling har startats upp för att 

skapa samsyn tillsammans med externa organisationer kring gemensamt prioriterade 

områden för att uppnå en hållbar utveckling i kommunen. Under 2021 har trygghet, 

välmående människor och cirkulär valts ut som prioriterade områden. 
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Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Kommunstyrelsen -94,4 -96,7 -157,2 -154,5 2,8 

Överskottet i driftsbudgeten inom nämndens verksamheter kommer täcka upp för de 

tillfälliga underskotten på ekonomi och HR. 

Anpassningen av arbete och utbildnings budget kvarstår. Den positiva prognos som anges 

beror på engångseffekter som inte var kända vid U1-prognosen. 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Kommunstyrelsen 4,7 3,9 12,0 12,9 -0,9 

Investeringsanslaget består av 10 mnkr kopplat till samhällsutveckling där anslaget ska 

fördelas ut efter beslut i kommunstyrelsen. Kommunstyrelsen kommer att behandla 

fördelning av investeringsmedel på 5,4 mnkr, övriga medel beräknas att inte användas under 

2021. 

Resterande 2 mnkr avser kommunstyrelsens egna investeringar där investeringskostnader 

för nytt HR- och ekonomisystem inte kommer att rymmas inom dessa medel. Utfall per 31/8 

är 4,7 mnkr där HR-systemet står för den största andelen, 4,2 mnkr. I den prognos som 

beräknats kommer HR-systemet att kosta 6,8 mnkr och ekonomisystemet 0,7 mnkr. Totalt 

innebär detta 7,5 mnkr, det vill säga ett överskridande av kommunstyrelsens egna 

investeringsanslag med 5,5 mnkr. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Covid-19 kommer fortsätta ställa nya krav på organisationen. Förvaltningen fortsätter 

arbetet med översyn av kommunens förvaltningsorganisation. Implementationen av nytt HR-

system pågår. Arbetsförmedlingens nya reformering kan komma att påverka de insatser som 

idag bedrivs inom arbetsmarknadsenheten. Av den anledningen kommer avdelningen för 

arbete och utbildning under hösten behöva se över sin organisationsstruktur. 
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5.1.6 Kulturnämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet, samt ge föreningsstöd. Därutöver ansvarar 

nämnden för de uppdrag som regleras i kulturnämndens reglemente. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att den är genomförd enligt 

grunduppdraget. På grund av Covid-19 har aktiviteter genomförts på nya sätt, både analogt 

och digitalt. Verksamhetsbesöken har minskat samtidigt som den digitala delaktigheten har 

ökat. Den digitala omställningen har gett nya erfarenheter och kunskaper som kommer att 

leda till nya former för kulturförmedling och bidra till ökad delaktighet. Den ekonomiska 

prognosen för helåret pekar mot ett överskott på 250 tkr. 

Invånare 

Förutsättningarna för deltagande i kulturlivet ändrades drastiskt i och med pandemin. 

Verksamheten har i stor utsträckning genomförts digitalt. Tillgängligheten till bibliotek och 

kulturhus har varit begränsade. Även om det har funnits ett brett utbud av digitala 

kulturaktiviteter, saknar många det fysiska mötet. Till viss del har de digitala alternativen 

fungerat kompensatoriskt och varit välbesökta. Genom digitaliseringen nåddes en ny publik. 

Medarbetare 

De åtgärder och anpassningar som har vidtagits på grund av pandemin har skett i samverkan 

med medarbetarna. Medarbetarna har hittade nya vägar för att lösa uppdraget. Ett stort 

mervärde som har uppstått är att de flesta har fått möjlighet till kompetensutveckling, inte 

minst inom det digitala området. I stort sätt all personal har i någon utsträckning arbetat på 

distans. 

Verksamhet 

Pandemin har helt präglat verksamheten. Arrangemang har genomförts på nya sätt, både 

analogt och digitalt. Det har gett kunskaper och erfarenheter som blir viktiga i det fortsatta 

arbetet med att möjliggöra för fler att vara delaktiga i kulturlivet. Ett stort bortfall av 

besökare har kompenserats med fler digitala deltagare. Nya grupper har hittat till 

verksamheten då tid och avstånd har försvunnit som hinder för deltagande när aktiviteten 

sker digitalt. 

Hållbar utveckling 

Deltagarperspektivet är djupt förankrat i kulturverksamheten och skapar förutsättningar för 

den enskilde att känna sig delaktig i samhället, såväl socialt som kulturellt. Vilket i sin tur 

bidrar till en god folkhälsa. Det digitala arbetssättet minskar klimatpåverkan i form av färre 

resor och transporter. Agenda 2030 sprids genom kunskaps- och informationsförmedling. 

Barnkonventionen är en utgångspunkt i arbetet. Källsortering sker i de flesta av 

förvaltningens verksamheter. 

Ekonomisk kommentar 

Pandemin effekter påverkar årets utfall. Minskad efterfrågan på projektstöd och att 
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arrangemang har ställts in ger lägre kostnader. Tillsammans med en vakant tjänst som 

förvaltningschef i tre månader uppstår ett överskott på 450 tkr. Samtidigt minskar intäkter 

inom allmänkulturen med -100 tkr på grund av pandemin. Prognosen för kulturnämndens 

visar ett överskott på 350 tkr för helåret. Investeringsbudgeten pekar mot ett överskott på 

100 tkr, som fördelas mellan bibliotek allmänkultur och konst. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Kulturnämnden -21,6 -21,4 -33,7 -33,4 0,4 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Kulturnämnden 0,1 0,6 1,0 0,9 0,1 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Nya arbetssätt att förmedla kultur digitalt har fortsatt att utvecklats under 2021. Det har 

bidragit till att öka den digitala delaktigheten, men också att många känt sig exkluderade. 

Samtidigt har vårt behov av att få uppleva kultur tillsammans aldrig varit så tydligt som under 

pandemin. Det blir en stor utmaning att minska det digitala utanförskapet, samtidigt utveckla 

nya digitala tjänster och tillgodose behovet av levande och tillgängliga kulturella mötesplatser. 
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5.1.7 Räddningsnämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Förvaltningen ska stödja den enskilde att hantera olyckor samt stödja kommunerna vid 

samhällsstörningar. När en olycka sker ska förvaltningen hindra vidare skadeutbredning, 

lindra, stödja och därefter lära från det inträffade. Räddningstjänsten ska också vara en aktör 

för ökad social hållbarhet. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Pandemin har medfört en satsning på utveckling såsom digitalisering. 

Nackdelen är att övning- och utbildningsmöjligheterna har påverkats både i kvalitet och 

kvantitet. Utbildningsskulden för brandkunskap och HLR är omfattande. 

Bemanningen på deltidsstationerna i Reftele och Smålandsstenar är ansträngd. Beslutade 

beredskapsnivåer har inte kunnat upprätthållas. Färre än fem personer av kommunernas 

3600 anställda är deltidsbrandmän. 

Underskottet är 1300 tkr varav 500 tkr i reparationskostnader 

Invånare 

Vår utryckningsbemanning har varit något lägre i Smålandsstenar och Reftele under året. Det 

har varit på grund av personalbrist och inte kopplat till pandemin. De förändringar som 

räddningsnämnden varit tvingad till att besluta om har kompenserats med andra åtgärder. 

Behovet av fler deltidsbrandmän är fortsatt stort, främst i Reftele och Smålandsstenar. 

Ingen hjälpsökande har drabbats negativt men arbetsmiljön är ansträngd på dessa stationer. 

Medarbetare 

Övningar och utbildningar för deltidsbrandmännen har begränsats, anpassats eller ställts in till 

följd av Corona. Möjligheten att utbilda för och öva räddningstjänstinsatser påverkas när 

fysisk närvaro begränsas. 

Då Reftele och Smålandsstenar har flera vakanser behöver de som är kvar täcka mer vilket 

påverkar arbetsmiljön på längre sikt. Rekrytering av deltidsbrandmän var en prioriterad fråga. 

Ny enhetschef och ny kompetenssamordnare har anställts. 

Verksamhet 

Pandemin har påverkat möjligheterna att genomföra utbildningar och praktiska övningar av 

deltidsbrandmän. Flera övningar har ställts in. Det finns nu ett uppdämt behov av utbildning 

och övning. 

Ett stort antal utbildningar i brandkunskap och HLR har ställts in de senaste 15 månaderna. 

Det skapar en utbildningsskuld som behöver hanteras framöver. 

Ett flertal vakanser inom deltidsorganisationen medför att beredskapsförändringar har varit 

nödvändiga. 

Hållbar utveckling 

Ett beslut i Fastighet- och servicenämnden gällande solkraft på stationen i Mossarp ser ut att 

gå att effektuerat under hösten. Solceller kommer att monteras på vagnhallstaket. 
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Förvaltningens resande har markant minskat under det senaste året till förmån för digitala 

möten. Det är positivt men behovet av fysiska möten är i flera fall påtagligt. 

Ekonomisk kommentar 

Det som primärt skiljer driftsbudgeten från bokslut är minskade intäkter för tillsyn, färre 

externa intäkter på utbildningar, en omfattande reparation på vår hävare (500 tkr) samt 

snabbare tillsättning av tjänster som var vakanssatta i budgeten. 

Även en enskild personalsituation påverkar det ekonomiska resultatet men bidrar samtidigt 

till utveckling och stöd. 

Det beräknade underskottet blir 1300 tkr varav reparation och underhållskostnader på 

500 tkr. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Räddningsnämnden -23,4 -23,9 -33,2 -34,5 -1,3 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Räddningsnämnden 0,2 1,4 6,4 6,4 0,0 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Effekterna av klimatförändringar är tydliga i Tyskland och Belgien efter skyfallet i juli. Denna 

erfarenhet behöver kommunerna beakta i kommande prioriteringar. 

Nämndens långsiktiga arbete med kompetensförsörjning (primärt deltidsbrandmän) 

fortsätter och utvecklas men behöver ett aktivt stöd från andra nämnder. På sikt finns risk 

för att nuvarande beredskapsnivå inte kan upprätthållas. 

Nämnden avser att fördjupa samarbetet inom Räddsam F för att få en effektivare och 

attraktivare verksamhet. 
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5.1.8 Socialnämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Socialnämnden har det politiska ansvaret för individ- och familjeomsorg, 

funktionshinderomsorg, vård och omsorg, vård och stöd till långvarigt psykiskt sjuka samt för 

kommunal hälso- och sjukvård. 

Från ingången av 2020 ansvarar kommunstyrelsen för försörjningsstöd och 

arbetsmarknadsfrågor. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att det finns utmaningar kvar att 

hantera under året och kommande år inom ramen för de kritiska kvalitetsfaktorerna (KKF), 

målen, uppdragen och de ekonomiska förutsättningarna för nämnden. 

De kritiska kvalitetsfaktorerna, mål och uppdrag som socialnämnden markerar varning eller 

ej uppfyllt på har en påverkan av antingen den ekonomiska situationen eller invånarnas 

mående. 

Prognosen för 2021 visar ett underskott på 69,3 mnkr. 

Invånare 

Året har präglats av den kvarvarande pandemin och ett stort nationellt och kommunalt fokus 

på äldreomsorgen, där många av kommunens övriga invånare kommit i skymundan i 

debatten. 

Rekommendationerna för att minska smittspridning har lett till social isolering, vilket på olika 

sätt påverkat den psykiska ohälsan och oron för samtliga målgrupper. 

Under året har orosanmälningar kopplat till barn och unga, våld i nära relationer och 

missbruk ökat. 

Medarbetare 

Utifrån den pandemi som varit närvarande sedan 2020 har kraven på medarbetarna 

förändrats utifrån smittorisk, förändrade och nya arbetssätt, ökad arbetsbelastning och en 

digital omställning. 

Ökad ärendemängd och ökat behov av stöd, vård och omsorg inom större delen av 

nämndens verksamheter har påverkat medarbetarnas arbetsbelastning negativt. 

Verksamhet 

Utifrån en ansträngd ekonomisk situation i kombination med ökade behov i samhället har 

verksamheterna behövt göra förändringar och anpassningar för att hantera utvecklingen. 

Dessa förändringar och anpassningar har gett både positiva och negativa effekter på 

verksamhet och medarbetare. 

En positiv digital förflyttning har gjorts utifrån förändrade förutsättningar kopplat till 

pandemin och arbetet med att införa ett nytt verksamhetssystem. 

Hållbar utveckling 

Under 2021 har socialnämndens verksamheter ett fortsatt lågt resande, genom en 

förflyttning från fysiska till digitala möten i olika avseenden. De verksamheter som nyttjar bil i 
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tjänsten använder primärt förnybara bränslen eller hybrid-/elbilar. 

Inom köksorganisationen har arbetet med säsongsanpassad kost i syfte att nyttja 

lokalproducerade varor inletts, även arbete med matsvinn är initierat. 

Inom verksamheterna med inriktning barn och unga genomsyras tankesätt och arbete av 

barnkonventionen. 

Ekonomisk kommentar 

Socialnämnden prognostiserar ett underskott för 2021, jämfört med tilldelad budget på 69,6 

mnkr. 

Nämnden signalerade redan i planeringsdirektivet ett behov av ytterligare cirka 48 mnkr för 

att kunna utföra sitt uppdrag utifrån befintliga verksamheter och lagkrav. 

Under året har behoven hos invånarna fortsatt öka inom samtliga verksamheter i 

socialnämnden vilket ökat kostnaderna för stöd, vård och omsorg. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Socialnämnd -435,1 -390,9 -606,1 -675,4 -69,3 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Socialnämnd 1,3 1,0 2,0 2,0 0,0 

Samtliga investeringsmedel fördelat till projekt I10013 under 2021. Vilket är investeringen i 

och implementeringen av ett nytt verksamhetssystem för socialnämndens verksamheter, 

samt kommunstyrelseförvaltningens verksamheter inom ramen för socialtjänstlagen. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Gislaveds kommun har en skuld i det förebyggande arbetet, där behovet av insatser kommer 

fortsätta att öka inom samtliga målgrupper. Om inte en förändring sker i arbetet för att 

minska oron hos samtliga målgrupper och skapa arbetssätt för att hjälpa medborgarna att 

hantera vardagen utifrån de rådande förutsättningarna. 

Pandemin har fortfarande en påverkan på samhället, vilket gör att framtiden fortsatt är fylld 

med osäkerhet. 
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5.1.9 Tekniska nämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Tekniska nämnden ansvarar för den kommunala infrastrukturen och sköter det operativa 

arbetet inom kommunens markförsörjning och miljövård. Tekniska nämnden är även 

kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Utifrån nämndens bedömning av de prioriterade kritiska kvalitetsfaktorerna har 

verksamheten fungerat på ett bra sätt. 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att genom besparingar och 

effektivisering har en bra verksamhet bedrivits utan större påverkan för målgrupperna och 

med ett positivt ekonomiskt resultat. 

Resultatet per den 31 augusti 2021 visar ett överskott på 2 090 tkr exklusive 

kapitalkostnader på skattefinansierad del. Prognosen för helåret visar ett nollresultat. 

Invånare 

På grund av hög arbetsbelastning och vakanser har handläggningstider i vissa ärenden blivit 

längre än planerat. Framförallt gäller detta mex och staben. En omprioritering av hur 

gräsklippning och gräsröjning har gjorts och en del klagomål på detta har inkommit. 

Planteringarna i tätorterna har däremot uppskattats och mycket beröm har kommit in. 

Förra årets problem med faktureringen av vatten-och avloppsavgifter är löst 

Få negativa synpunkter på vinterväghållningen har inkommit. 

Medarbetare 

Personalen arbetar med grunduppdraget. Placering på olika platser skapar slitningar hos 

personalen. Två chefer har nyligen slutat vilket ger viss oro inom förvaltningen. 

Covid-19 och förvaltningsöversynen påverkar personalen i hela förvaltningen gällande 

utveckling, arbetsutförande och mående. Uppsägningen av det lokala avtalet gällande 

beredskap påverkar medarbetarna negativt. 

Verksamhet 

Verksamheten sitter ej optimalt i nuvarande lokaler. VA-huvudmannen arbetar med framtida 

VA-mål. 

Vid beställning av nya detaljplaner så arbetar vi med stora detaljplaner där vi arbetar med 

miljö, dagvattenhantering, ekosystemtjänster med mera för att klara framtidens utmaningar 

typ skyfall, torka och bostadsbyggande med mera. 

Hållbar utveckling 

Förvaltningen har gått över till ECOPAR i stället för diesel i fler arbetsmaskiner och fler är 

på väg in i systemet. 

Arbetet med att minska belastningen av känsliga vattendrag genom att minska kvävemängden 

från reningsverket i Gislaved. 

Förutsättningar för barn och ungdomar i kommunen skapas. En viktig pusselbit är 

vinterväghållningen där nämnden prioriterar cykelvägar och bussgator. Säkerheten runt 
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lekplatser, trafiksäkra passager och arbetet med att ta bort felparkerade fordon också viktigt. 

Ekonomisk kommentar 

Tekniska nämnden visar ett litet överskott på delåret. Prognosen för helåret visar på ett 0-

resultat, men avvikelser finns mellan områdena. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Tekniska 

nämnden 
-28,7 -28,1 -34,9 -34,9 0,0 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-08-

31 

Utfall 2020-08-

31 
Budget 2021 Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Tekniska 

nämnden 
38,0 21,5 71,0 76,0 -5,0 

Tekniska nämnden har investerat för nästan 38 mnkr där VA står för den största delen, med 

cirka 24 mnkr. 

Avvikelsen mot budget i helårsprognosen är Haghultsleden som inte finns med i 

budgetbeloppet. Prognosen för Haghultsleden är väldigt osäker. 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

En huvudutmaning är framförhållning och planeringen av jobb. 

Klimatförändringar med ökad torka i perioder och höga regnmängder i andra perioder kan 

orsaka stora problem i framtiden. Stärkandet och bevarandet av ekosystemtjänster är av stor 

vikt. 

Ökade reningskrav från myndigheter ställer högre krav på förvaltningen. 

Det blir allt svårare att rekrytera och få kompetent personal inom flera enheter. 

Ökad hotbild gör att kraven på säkerhet kommer att öka. 

Samarbetet inom verksamheten måste utvecklas och utförande optimeras för att höja 

kvaliteten. 
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5.1.10 Överförmyndarnämnden 

Nämndens grunduppdrag i korthet 

Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre personers rätt i 

samhället samt att se till att de som inte klarar sina personliga och/eller ekonomiska 

angelägenheter får hjälp med detta. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen av nämndens resultat är att nämnden levererar sitt 

uppdrag med god kvalitet. 

Delårsresultatet är 1,9 mnkr för perioden 1/1 till 31/8 vilket är det samma som för 

föregående år. Prognosen för U2 säger att resultatet ger noll i avvikelse mot budget. 

Verksamhet 

Den pågående pandemin har påverkat nämnden på så vis att planerade utbildningsinsatser för 

ställföreträdare och politiker inte kunnat genomföras. 

Ekonomisk kommentar 

Ett eventuellt överskott kan bero att planerade utbildningsinsatser under året inte har 

kunnat genomföras på grund av pandemin men med din informations finns tillgänglig just nu 

vet vi inte hur detta ser ut framöver. 

Driftredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-

08-31 

Utfall 2020-

08-31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Överförmyndarnämnd -2,0 -2,0 -3,5 -3,5 0,0 

Investeringsredovisning, nämnd 

Nämnd, mnkr 
Utfall 2021-

08-31 

Utfall 2020-

08-31 

Justerad 

budget 2021 
Helårsprognos 

Avvikelse mot 

budget (U2) 

Överförmyndarnämnd 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

 

Framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Uppdraget ska vara ideellt och lekmannamässigt. De framtida utmaningarna är att få tag på 

kvalificerade ställföreträdare. 

En utveckling för överförmyndarnämnden är det beslut som tagits att från och med nästa 

mandatperiod ingå i den gemensamma överförmyndarnämnden i GGVV. 
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5.2 Koncernbolag och stiftelser 

  Utfall Utfall Bokslut Budget Helårsprognos 

Resultat, mnkr 2021-08-31 2020-08-31 2020 2021 2021 

Gislaveds 

kommunhus AB 

-0,14 0,03 2,03 0,00 1,70 

AB Gislavedshus 15,68 16,93 18,55 6,73 15,55 

Gislaved energi 

Koncern AB 

-0,37 -0,41 3,04 0,00 0,00 

Gislaved Energi 

AB 

3,07 1,24 0,36 3,44 4,41 

Gislaved Energi 

Elnät AB 

5,00 4,19 0,36 6,12 7,55 

Gisletorp Lokaler 

AB 

2,32 0,79 0,35 0,98 1,24 

Enter Gislaved 

AB 

3,42 3,48 0,31 0,00 0,06 

Stiftelsen 

Isabergstoppen 

27,47 7,71 3,11 17,12 22,70 

Stiftelsen 

Torghuset 

0,82 0,10 -0,19 0,01 0,33 

5.2.1 Gislaveds Kommunhus AB 

Grunduppdrag 

Bolagets uppdrag enligt antagen bolagsordning är att övergripande samordna de kommunala 

bolagens verksamheter genom att äga och förvalta aktier i bolag som verkar inom Gislaveds 

kommuns kompetensområde och företräda Gislaveds kommuns intressen i koncernen. 

Bolaget skall i sin verksamhet tillämpa de kommunala lokaliserings-, självkostnads-och 

likställighetsprinciperna. 

Bolaget har även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar om 

ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Gislaveds Kommunhus AB (moderbolag) har under 2021 delat ut 2,0 mnkr i aktieutdelning 

till sin ägare Gislaveds kommun enligt beslut som tagits vid bolagets årsstämma i juni 2021. 

Vid delårsbokslut 21-08-31 har moderbolaget haft kostnader med 141 tkr. Moderbolaget har 

en budget för rörelsens intäkter med 1 044 tkr i form av management fee från 

dotterbolagen. Under 2021 beräknas moderbolaget erhålla ytterligare 1,7 mnkr i 

aktieutdelning från dotterbolagen. 

Resultatet för 2021 beräknas bli + 1,7 mnkr vilket kommer att hanteras som aktieutdelning 

till kommunen 2022. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Ett arbete har påbörjats med att se över årshjulet för moderbolagets styrning av koncernen. 

Dessa frågor kommer att hanteras i slutet av år 2021. 
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5.2.2 AB Gislavedshus 

Grunduppdrag 

Bolagets uppdrag enligt antagen bolagsordning är att inom Gislaveds kommun förvärva, äga, 

bebygga, förvalta, förädla och försälja fastigheter och tomträtter med bostadslägenheter och 

därtill hörande kollektiva anordningar samt även med lokaler, i de fall lokalerna utgör en 

mindre del av dessa fastigheter, används för kommunal verksamhet eller är kommersiella 

lokaler som har ett tydligt samband med den övriga verksamheten. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Årets resultat på 15 681 tkr innan bokslutsdispositioner och skatt påverkats av ökade 

intäkter, minskade drifts- och underhållskostnader samt lägre räntekostnader. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Styrelsen har fattat beslut om tomställning och sedan rivning av Västergatan 17 och 19. I 

slutet av 2020 genomfördes en organisationsförändring i driftsorganisationen i syfte att 

fortsatt vårda den kundnära relationen och öka hyresgästkontakten på alla nivåer samt att få 

en samsyn i utveckling, skötsel och drift av områden ger högre kvalité till lägre kostnad och 

bättre uppföljning. 

5.2.3 Enter Gislaved AB 

Grunduppdrag 

Bolaget har i uppdrag att bidra till att uppfylla kommunens mål och vision och att göra 

kommunen till en attraktiv kommun att leva och verka i för människor och för näringsliv och 

turism. Bolaget har i uppgift att verka operativt för att främja befintligt företagande, 

nyföretagande, handelsutveckling, besöksnäring, nya etableringar och investeringar och 

därigenom näringslivets utveckling i kommunen. Bolaget ska även marknadsföra kommunens 

näringsliv, attraktivitet och affärsmöjligheter i och utanför kommunen och skapa långsiktiga 

relationer med relevanta nätverk. 

Bolaget ska främja möjligheterna till internationellt handelsutbyte för företag i Gislaveds 

kommun. Detta ska främst ske genom marknadsföringsinsatser och förmedling av 

internationella kontakter samt kompetenshöjande insatser. 

 

Bolaget ska tillsammans med BGR, Region Jönköping och dess enheter utveckla 

samverkansformer och ha dialoger för bearbetning av koncept och projektförslag i syfte att 

optimalt nyttja gemensamma resurser. 

  

Bolaget ska stödja samarbetet mellan skola och näringsliv och främja entreprenörsandan hos 

ungdomar och unga vuxna. Bolaget ska även stödja tillkomsten av sociala företag. Bolaget ska 

stödja samarbetet mellan arbetssökande och näringsliv. 

Bolaget ska tillsammans med näringslivet arbeta med destinationsutveckling av Gislaveds 

kommun. Bolaget ska tillsammans med näringslivet ständigt förbättra och utveckla 

kommunens attraktivitet för att hålla över tid. 
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Bolaget ska i samverkan med kommunstyrelsen ta fram ett styrdokument (strategi) för 

kommunens arbete med näringslivsfrågor. 

Bolaget ska till fullmäktige återkoppla en plan för turism- och destinationsutveckling. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Bolaget har haft tre styrelsemöten och ett strategimöte med planering, utförande och 

kontroll av verksamhetens utfall kopplat till ägardirektiv, verksamhets- och handlingsplan. 

Återkoppling sker även till KSNU, KDLG och VD grupp. Verksamheten följer den plan som 

är kopplad till uppgifterna inom ägardirektivet och budget. Resultat och effekt av 

verksamheten har förstärkt relationen med näringsliv, skola, entreprenörer, nätverk, 

intressegrupper och invånare. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Situationen med Covid-19 har inneburit en anpassning enligt folkhälsomyndighetens krav 

med ökat distansarbete och färre fysiska kontakter över lag. Ett särskilt företagsråd har 

inrättats och startat upp. 

Bolaget driver och implementerar arbetet med platsvarumärket som i en förlängning knyter 

an destinationsutveckling. Området Handel och Gröna Näringar har haft större utrymme i 

verksamheten under året. 

5.2.4 Gislaved Energi Koncern AB 

Grunduppdrag 

Koncernens uppdrag i korthet: 

Koncernen ska i sin verksamhet på ett effektivt sätt erbjuda leveranssäkra och prisvärda 

energilösningar samt därmed förenlig verksamhet. Koncernens verksamhet ska bidra till 

utvecklingen av ett hållbart samhälle. 

Koncernen ska bedriva produktion, distribution och handel inom energiområdet. Koncernen 

ska samverka och stödja kommunen i arbetet med klimat och energistrategin. Koncernen ska 

samverka i och stödja det strategiska utvecklingsarbete som kommunen bedriver. Koncernen 

ska utforska samt utveckla nya områden inom energiförsörjning i kommunen. 

Koncernen ska på sikt avveckla miljöbelastande energikällor och genom framsynthet aktivt 

delta i processen för ett fossilt oberoende i kommunen. Koncernen ska i samverkan med 

kommunens förvaltningar och koncern, verka för en större energieffektivitet i bebyggelse 

och det lokala energisystemet. 

I koncernens uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. 

Det handlar om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Bolaget Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har tidigare fått uppdraget att utveckla IT-

infrastrukturen i Gislaveds kommun enligt ett beslut i KF (den 18 maj år 2018). Tilldelning 

har tidigare beslutats om 10 mnkr till moderbolaget GEK. Kontakter har tagits under 

perioden med nationella nätägare om det ekonomiska stöd som kan sökas. Marknadsföring 

om stödet finns sedan tidigare på Gislaved Energis hemsida. Kontakter har också tidigare 

tagits med fiberföreningar. 
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Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev -365 tkr (-406 tkr). 

Händelser av väsentlig betydelse 

Fram till och med augusti har ekonomiskt stöd tilldelats till sju olika utbyggnadsprojekt (det 

vill säga för fiberföreningar och privata nätägare). 

I nuläget finns ca 1,6 mnkr kvar av medlen kvar att utbetala för nya ansökningar. Det är 

styrelsen i GEK som beviljar ansökningar. 

Arbetet med att kartlägga samtliga fastigheter i kommunen som inte har bredband har pågått 

under perioden. Detta gäller villor, flerbostadshus, fritidshus och näringsidkare. 

5.2.5 Gislaved Energi AB 

Grunduppdrag 

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan i början av oktober år 2016 som ett av två 

dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi 

Elnät AB. 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation. 

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15%, har under perioden visat på 

mycket god produktion och hög tillgänglighet. Under perioden har dock elintäkten för 

elkraftproduktion varit mycket lägre än det normala. 

Bolaget är miljöcertifierad enligt ISO14001:2015 och revision har genomförts i juni med ett 

fåtal mindre avvikelser att hantera. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 3 065 tkr (1 240 tkr). 

Rörelseresultat efter finansiella poster bedöms bli 4 406 tkr och motsvarande resultat i 

budgeten bedömdes bli 3 440 tkr. 

Händelser av väsentlig betydelse 

I mars förvärvades Vikafors vattenkraftstation från bolaget Vikafors Kraft och Energi AB. 

Förvärvet är ett fortsatt led i vår ambition att öka andelen förnyelsebar elkraft inom vår 

verksamhet. Intresset från media bidrog till att Radio P4 Jönköping gjorde direktsända 

intervjuer på plats i morgonprogrammet samt nyhetsinslag i radion. 

När det gäller våra Energitjänster har avtal tecknats med AB Gislavedshus om installation av 

solcellsanläggningar. Avtalet har resulterat i en beställning av en ny solcellsanläggning. 

Planering pågår också inför ett pilotprojekt (solcellsinstallation) mellan bolaget och 

kommunen. 

Utbyggnaden och inkoppling av nya fjärrvärmekunder har fortsatt under perioden. 

Fjärrvärmeförsäljningen har ökat leveranserna och uppgår till 35 GWh per den 31 augusti. En 

ökning med 21 % jämfört med året innan. En försiktig försäljningsprognos för helåret är 58 

GWh. 
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5.2.6 Gislaved Energi Elnät AB 

Grunduppdrag 

Bolaget Gislaved Energi Elnät AB ingår sedan i början av oktober år 2016 som ett av två 

dotterbolag till Gislaved Energi Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi AB. 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation. 

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens el användare. 

Bolaget är miljöcertifierad enligt ISO14001:2015 och revision har genomförts i juni med ett 

fåtal mindre avvikelser att hantera. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelsens intäkter var 33 069 tkr (32 266) för jan-aug 2021. Rörelseresultat efter finansiella 

poster blev 5 003 tkr (4 194). Rörelseresultatet (helår) för Gislaved Energi Elnät AB efter 

finansiella 

intäkter och kostnader bedöms bli 7 552 tkr. 

Motsvarande resultat i budgeten bedömdes bli 6 119 tkr. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Bolaget analyserar för närvarande möjligheten att utöka det så kallade skalskyddet för 

mottagningsstationen placerad intill vårt kontor på Mårtensgatan. I detta arbete ingår också 

planering avseende förnyelse av delar tillhörande mottagningsstationen såsom 

transformatorer med mera. 

Riksdagen har i april antagit en ny lag som innebär att nätföretag som har ett outnyttjat 

underskott (för tillsynsperioden 2021-2015, vilket Bolaget har) ska kunna ansöka om ett 

särskilt investeringsutrymme för tillsynsperioderna 2020-2023 och 2024-2027. Reglerna 

gäller från och med den 1 juni 2021. 

5.2.7 Gisletorp Lokaler AB 

Grunduppdrag 

Gisletorp Lokaler AB (GLAB) har till föremål för sin verksamhet att inom Gislaveds kommun 

uppföra, sälja, äga, etablera och skapa genomströmning för nya näringsverksamheter och 

offentliga behov i lokaler och fastigheter samt att äga, förvalta och utveckla Anderstorp 

Motorbana, Scandinavian Raceway. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

GLAB har under perioden haft viss påverkan av pandemin. Det som påverkats är 

fastighetsunderhållet samt de planerade investeringarna på Munin 19, som inte blivit av i den 

utsträckning som det var tänkt i och med risk för smittspridning. Planerade investeringar på 

Lövås 8:5 har dock löpt på i och med de större ytorna. Här har framförallt fortsatta re-

investeringar i cafébyggnaden utförts, i och med behov av nya golvbjälklag. Tillsammans med 

beslutet att byta alla depåportar, el och armaturer i depåbyggnaden, kommer både 

Anderstorp Raceway och Motorsportsgymnasiet erhålla väsentligt förbättrade 
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förutsättningar att bedriva sin verksamhet från och med 2021 och framåt. 

Händelser av väsentlig betydelse 

I april, efter nästan två år, erhöll GLAB ett beslut på sin tillståndsansökan från 

Miljöprövningsdelegationen (MPD). Tillståndet, som ersätter bygg- och miljönämndens 

försiktighetsmått när det vinner laga kraft, innebär betydande inskränkningar i jämförelse 

med GLABs yrkanden. Bland annat har MPD halverat antalet ”bullerkvällar” för 

ungdomsverksamheten från 12 till sex kvällar. Tillståndsbeslutet har överklagats av 

närboende, utöver av GLAB självt, trots att tillståndet är väldigt likt 2012 års tillstånd som 

grannarna tidigare hänvisat till. Länsstyrelsen i Jönköping har dessutom själva överklagat 

beslutet som är fattat av ”kollegan”, Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i 

Östergötland. Under överklagandetiden regleras verksamheten enligt bygg- och 

miljönämndens beslut om försiktighetsmått från 2018. 

5.2.8 Stiftelsen Isabergstoppen 

Grunduppdrag 

Isaberg Mountain Resort är en sport- och konferensanläggning som erbjuder 

utomhusupplevelser året runt. Vintertid erbjuder Isaberg södra Sveriges största 

skidanläggning. Unikiteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form 

av äventyrliga aktiviteter som tillfredsställer en bred målgrupp. Stiftelsen erbjuder bl.a. MTB-

cykling och liftburen cykling, kanot och kajakpaddling, höghöjdsbana, rodelbana, vandring 

samt äventyrsgolf. Vi erbjuder också guidade aktiviteter, hotellboende, camping, restaurang 

och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för utveckling av 

anläggningen. Isaberg skall vara jordnära, innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser 

och möten året runt. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Vintern 2021 blev kall och ganska kort. Totalt fick Stiftelsen ihop 74 000 skipassdagar. 

Danskarna som normalt står för 60% uteblev helt på grund av Covid-19 och stängda gränser. 

Våren fylldes av aktiva svenska gäster och en större ökning av skolklasser som förlade sina 

skolresor hos oss under maj och juni. Omsättningen ökade jämfört med förra året. 

Beläggningen under juli var närmare 100%. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Satsningen på MTB-destinationen Isaberg faller väl ut under våren och sommaren, och vår 

liftburna cykling med ytterligare en flowled ”Albatrossen” nedför berget är mycket 

uppskattad av gästerna. Campingintresset som boomade förra året, ser inte ut att avstanna, 

utan vi ser ökning på beläggningen även där. 

Detaljplanarbetet för befintlig och nyförvärvad mark pågår och beräknas vara klart till våren 

2022. Konferensbokningarna återkommer efter en lång tid av stiltje under pandemin. 
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5.2.9 Stiftelsen Torghuset 

Grunduppdrag 

Stiftelsen Torghuset äger och förvaltar fastighet med lokaler i Smålandsstenar. 

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. 

Ändamålet är att hyra ut lokaler, bedriva nöjes-, kultur- och fritidsverksamhet och även 

tillhandahålla lokaler för sådan verksamhet. Verksamheten ska rikta sig till kommunens 

invånare men även till våra besökare. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Det stora plusresultatet beror på att bidrag sökts både hos Filminstitutet, Tillväxtverket och 

Skatteverket. Med stor sannolikhet kommer dock cirka 104 tkr betalas tillbaka till 

Filminstitutet på grund av att stiftelsen antagligen gör ett plusresultat för 2021 som 

överstiger de mottagna bidragen. En medvetenhet har funnits om att mottagna bidrag 

eventuellt kan komma att återtas beroende på vilket resultat stiftelsen gör. Eftersom inga 

evenemang hållits har stiftelsen inte heller haft kostnader för dessa. Biografen har varit 

stängd från november 2020 till maj 2021. Extra tillfälliga hyresinkomster har inkommit under 

året och även de fasta hyresintäkterna har ökat på grund av nya hyresgäster. 

Händelser av väsentlig betydelse 

Pandemin har gjort att vi inte haft någon större verksamhet utan endast fasta inkomster. 


