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

bestämmelserna i denna arbetsordning. 

 

Antalet ledamöter  

 

1 § 

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

 

Ordförande och vice ordförande, presidium  

 

2 § 

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

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

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

 

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

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

 

 

Ansvarsområden för kommunfullmäktiges presidium  

 
Kommunfullmäktiges presidium ska ansvara för kommunens allmänna representation 

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

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

kommunstyrelsen eller annat organ är ansvarig. 

 

Kommunfullmäktiges presidium ansvarar för kommunens officiella flaggning och 

bereder riktlinjer inom området.  

Interimsordförande 

 

3 § 

Om samtliga i presidiet är hindrade att delta i kommunfullmäktiges sammanträde 

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

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

 

Ålderspresidenten tjänstgör även som ordförande vid nyvalda fullmäktiges första 

sammanträde till dess presidievalen har förrättats. 
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Sammanträdesordning  

 
4 § 

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

sommaruppehåll i juli. Fullmäktige fastställer sammanträdesordningen för varje 

nästkommande år. 

 

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

 

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

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

sammanträdet. Uppgift om beslutet ska utan dröjsmål och minst en (1) vecka före den 

bestämda sammanträdesdagen anslås på kommunens digitala anslagstavla och snarast 

sändas till varje ledamot och ersättare i fullmäktige. 

 

Om det finns särskilda skäl för det, får ordföranden efter samråd med presidiet besluta 

att ställa in ett sammanträde eller ändra dagen eller tiden för sammanträdet. 

 

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

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

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

 

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

första gången i oktober.  

 

Ålderspresidenten bestämmer dagen och tiden för det första sammanträdet efter 

samråd med kommunstyrelsens presidium. 

 

 

Förlängning av sammanträde och fortsatt sammanträde 

 

5 § 

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

dagen, kan fullmäktige besluta att förlänga tiden för sammanträdet. 

 

Fullmäktige kan också besluta att avbryta sammanträdet och att hålla fortsatt 

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

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

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

ska ordföranden underrätta de ledamöter och ersättare som inte är närvarande när 

sammanträdet avbryts om tiden och platsen för det fortsatta sammanträdet. 

 

Om fullmäktige beslutar att fortsätta sammanträdet efter en vecka, utfärdar 

ordföranden en kungörelse om det fortsatta sammanträdet på vanligt sätt. 
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Sammanträdesplats 

 
6 § 

Fullmäktiges ordinarie sammanträdesplats är fullmäktiges sessionssal, Kommunhuset, 

Gislaved.  

 

Fullmäktiges presidium kan besluta om att sammanträden kan läggas på annan plats. 

 

I anslutning till sammanträden kan studiebesök eller fördjupad information ordnas om 

en aktuell fråga eller ett pågående ärende. 

 

 

Kungörelse/tillkännagivande 

 

7 § 

Fullmäktige beslutar inför varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid 

och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt i 

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

ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska annonseras. 

 

Kungörelsen ska publiceras på kommunens digitala anslagstavla samt på lämpliga sociala 

medier. 

 

 

Ärenden och handlingar till sammanträden m.m.  

 

8 § 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet när fullmäktige ska behandla ett 

ärende, om inte annat följer av lag. 

 

Kallelse till sammanträde med kommunfullmäktige – med uppgift om tid och plats för 

sammanträdet och om de ärenden, som ska behandlas (kungörelse) – ska vara åtföljd 

av tillhörande handlingar i den omfattning ordföranden eller på dennes uppdrag 

sekreteraren bestämmer. Sådan fullständig kallelse ska ställas till varje ledamot och 

ersättare i fullmäktige. 

 

Kommunstyrelsens och övriga nämnders förslag till beslut eller yttranden i de ärenden 

som tagits in i kungörelsen bör ställas till varje ledamot och ersättare före 

sammanträdet. 

 

Handlingarna i varje ärende bör finnas tillgängliga för allmänheten i sammanträdes-

lokalen under sammanträdet och på kommunens hemsida. 

 

Interpellationer och frågor bör finnas tillgängliga för närvarande ledamöter och 

ersättare vid det sammanträde vid vilket de avses bli ställda. 
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Anmälan av hinder för tjänstgöring och inkallande av ersättare  

 
9 § 

Är ledamot i kommunfullmäktige förhindrad att delta i helt sammanträde eller del av 

sammanträde, ska denne utan dröjsmål anmäla detta till fullmäktiges kansli, som ska 

kalla den ersättare, som står i tur att tjänstgöra.  

 

Om ledamot utan att i förväg ha anmält förhinder uteblir från sammanträde eller efter 

anmälan om hinder att vidare delta i sammanträde lämnar detta, inträder på 

ordförandens anmodan i ledamotens ställe den ersättare, som är närvarande vid 

sammanträdet och står i tur att tjänstgöra. Endast om det föreligger särskilda skäl för 

det bör inträde ske under pågående handläggning av ett ärende. 

 

Ledamot är skyldig att anmäla till sekreteraren om ledamoten avbryter sin tjänstgöring. 

 

Det som sagts om ledamot i § 9 gäller också för ersättare, som kallats till tjänstgöring. 

 

 

Placeringsordning 

 

10 § 

Vid kommunfullmäktiges sammanträden intar presidiets ledamöter, sekreteraren och 

kommunstyrelsens ordförande särskilda platser vid presidiebordet. 

 

Fullmäktiges ledamöter placeras i den ordning de invalts i kommunfullmäktige. 

 

Fullmäktigeledamot, som utsetts vid särskild röstsammanräkning, intar för återstoden 

av mandatperioden den plats, som innehafts av den ledamot som ersatts. 

 

Ersättare, som tjänstgör i ordförandens eller vice ordförandes ställe, intar särskilt 

anvisad plats. Ersättare, som tjänstgör i annan ledamots ställe intar ledamotens plats. 

 

Fullmäktiges presidium får besluta om möblering av sessionssalen och om annan 

placering till följd av ändring av möbleringen. 

 

 

Upprop 

 

11 § 

En uppropslista, som utvisar de ledamöter och ersättare som tjänstgör, ska finnas 

tillgänglig under hela sammanträdet. 

 

I början av varje sammanträde låter ordföranden förrätta upprop enligt uppropslistan. 
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Upprop förrättas också i början av varje ny sammanträdesdag, vid fortsatt 

sammanträde och när ordföranden anser att det behövs. 

 

Om ledamot infinner sig vid sammanträde efter det att uppropet avslutats, ska han 

anmäla sig hos ordföranden, som efter tillkännagivande om närvaron låter ledamoten 

inträda i tjänstgöring. 

 

 

Protokollsjusterare  

 

§ 12 

Ordföranden bestämmer tiden och platsen för justeringen av protokollet från 

sammanträdet. 

 

Sedan uppropet har förrättats enligt 11 §, väljer fullmäktige två ledamöter – varav en 

bör representera oppositionen – att tillsammans med ordföranden justera protokollet 

från sammanträdet och att i förekommande fall biträda ordföranden vid omröstningar. 

 

 

Turordning för handläggning av ärendena 

 

13 § 

Fullmäktige behandlar ärendena i den turordning som de har tagits upp i kungörelsen. 

 

Fullmäktige kan dock besluta om ändrad turordning för ett eller flera ärenden. 

 

Fullmäktige får även besluta att avbryta handläggningen av ett ärende under ett 

sammanträde för att återuppta det senare under sammanträdet 

 

Ordföranden bestämmer, när under ett sammanträde ett ärende ska behandlas som 

inte finns med i kungörelsen. 

 

Föredragningslistan ska fastställas efter det att ordföranden redovisat anmälda 

tillkommande eller utgående ärenden. 

 

 

Yttranderätt  

 

14 § 

Ordföranden, vice ordföranden i en nämnd/styrelse eller gemensam nämnd vars 

verksamhetsområde ett ärende berör får delta i fullmäktiges överläggningar i ärendet. 
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Ordföranden i en nämnd/styrelse, i kommunala företag/stiftelser och kommunförbund 

eller någon annan som besvarar en interpellation eller en fråga får delta i den 

överläggning som hålls med anledning av svaret. 

 

Styrelsens ordförande i kommunala bolag enlighet med kommunallag, när fullmäktige 

behandlar ett ärende som berör förhållandena i företaget. 

 

Kommunens revisorer får delta i överläggningen när fullmäktige behandlar revisions-

berättelsen och årsredovisningen. 

 

Kommunens revisorer får också delta i överläggningen, när fullmäktige behandlar ett 

ärende som berör revisorernas egen förvaltning. 

 

Ordföranden låter, efter samråd med presidiet, i den utsträckning som det behövs kalla 

ordförandena och vice ordförandena i nämnderna, revisorerna samt anställda i 

kommunen för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

Detsamma gäller utomstående sakkunniga. 

 

Ingår kommunen i en samverkan genom gemensam nämnd får ordföranden efter 

samråd med vice ordförandena i den utsträckning som det behövs. Kalla in 

ordföranden och vice ordföranden i den gemensamma nämnden och anställda i de 

samverkande kommunerna för att lämna upplysningar vid sammanträdena. 

 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, bestämmer ordföranden efter samråd med 

presidiet i vilken utsträckning de som har kallats för att lämna upplysningar på ett 

sammanträde får yttra sig under överläggningarna. 

 

Kommundirektören får delta i överläggningar i alla ärenden. 

 

Fullmäktiges sekreterare får yttra sig om lagligheten av det som förekommer vid 

sammanträdena. 

 

 

Talarordning och ordningen vid sammanträdena  

 

15 § 

Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar får ordet i den ordning i vilken 

han eller hon anmält sig och blivit uppropad. 

 

Ledamots första inlägg begränsas till 10 minuter, förutom vid det sammanträde som en 

motion har lämnats in då är talartiden begränsad till två (2) minuter.  Behöver 

ledamoten mer än 2/10 minuter för sitt första inlägg ska ledamoten anmäla det till 

presidiet innan sammanträdet och få det prövat av presidiet. Tiden för uppläsning av 

interpellationer och svar räknas inte som inlägg. 
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Den som har rätt att delta i fullmäktiges överläggningar har också rätt till ett inlägg på 

högst två minuter för en replik med anledning av vad en talare anfört. Replik ska 

begäras senast innan talarens inlägg avslutats. Inlägget görs omedelbart efter den talare 

som har ordet då begäran om att få göra inlägget framställs. Rätt till genmäle (svar) på 

repliken för talaren med ytterligare två minuter finns då. Rätt till replik på genmäle 

finns då med högst två (2) minuter. 
 

Om någon i sitt yttrande skulle avlägsna sig från ämnet och inte efter tillsägelse av 

ordföranden rättar sig får ordföranden ta från talaren ordet. I övrigt får ingen avbryta 

en talare under hans eller hennes anförande. 

 

Ordföranden kan utvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter 

tillsägelse.  

 

Uppstår oordning som ordföranden inte kan avstyra, får ordföranden ajournera eller 

avsluta sammanträdet. 

 

 

Yrkanden  

 

16 § 

När fullmäktige har förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 

igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen. Yrkanden ska vara 

skriftliga och överlämnas till ordföranden när de framställts. 

 

Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något yrkande 

ändras, läggas till eller återtas, om inte fullmäktige beslutar medge det enhälligt. 

 

 

Deltagande i beslut  

 

17 § 

En ledamot som avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla detta till 

ordföranden, innan beslutet fattas. 

 

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om 

fullmäktige fattat det med acklamation. 

Återremiss m.m.  

 

18 § 

Med återremiss menas att ärendet skickas tillbaka till beredande organ för ytterligare 

utredning. Ett ärende ska återremitteras om det begärs av minst en tredjedel av de 

tjänstgörande ledamöterna. Dock gäller enkel majoritet om ärendet tidigare bordlagts 

eller återremitterats på detta sätt. 



 

10 

 

 

Ett och samma ärende kan därför bara bordläggas eller återremitteras av en minoritet 

en gång. 

 

Ett beslut om återremiss ska ha en tydlig motivering, som kan utgöra direktiv för 

ärendets fortsatta beredning. 

 

 

Omröstningar och valsedlar 

 

19 § 

När omröstningar genomförs, biträds ordföranden av de två ledamöterna som har 

utsetts att justera protokollet. 

 

Omröstningarna genomförs så, att ledamöterna avger sina röster efter upprop. 

Uppropet sker enligt uppropslistan. 

 

Ordföranden avger alltid sin röst sist. 

 

Sedan omröstningen har avslutats, befäster ordföranden detta med ett klubbslag. 

Därefter får inte någon ledamot avge sin röst. Inte heller får någon ledamot ändra eller 

återta en avgiven röst efter klubbslaget. 

 

Om oenighet uppstår om resultatet av en öppen omröstning, ska en ny omröstning 

genomföras omedelbart. 

 

En valsedel som avlämnas vid en sluten omröstning ska uppta så många namn som valet 

avser samt vara omärkt, enkel och sluten. 

 

En valsedel är ogiltig 

 

1 om den upptar namnet på någon som inte är valbar 

2 om den upptar fler eller färre namn än det antal personer som ska väljas 

3 om den upptar ett namn som inte klart utvisar vem som avses 

 

 

Det som sagts nu gäller inte vid val som sker med tillämpning av proportionellt valsätt. 

För sådana val finns särskilda föreskrifter i lag. 

 

 

 

Motion  

 

20 § 

En motion ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av en eller flera ledamöter. 
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Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma motion. 

 

En motion väcks genom att den lämnas in till fullmäktiges kansli. 

 

En motion får också lämnas vid ett sammanträde med fullmäktige. 

 

En ersättare får väcka en motion bara när ersättaren tjänstgör som ledamot vid ett 

sammanträde. 

 

Kommunstyrelsen ska två (2) gånger varje år redovisa de motioner som inte har 

beretts färdigt. Redovisningen ska göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april 

och oktober. 

 

 

Företagens initiativrätt  

 
21 § 

Styrelsen i kommunala bolag enlighet med kommunallag, får väcka ärenden i fullmäktige 

om sådana ärenden som företaget är skyldigt att se till att fullmäktige får ta ställning till. 

 

 

Interpellation  

 

22 § 

Interpellationer får ställas av ledamöterna och riktas till ordföranden i en 

nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 

 

1. En interpellation ska ha ett bestämt innehåll och vara försedd med motivering. 

Den bör ställas endast i angelägenheter av större intresse för kommunen och 

ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller styrelses 

handläggning. Den får inte avse ämnen som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

 

2. En interpellation ska vara skriftlig och egenhändigt undertecknad av ledamot. 

Den ska skickas in till fullmäktiges kansli senast dagen före det sammanträde vid 

vilket ledamoten avser att ställa den. 

 

3. Ersättare får lämna in en interpellation under ett sammanträde, om ersättaren 

tjänstgör som ledamot vid sammanträdet och om interpellationen genom hans 

försorg är tillgänglig för fullmäktiges ledamöter. En ersättare som har ställt en 

interpellation får delta i överläggningen då svaret på interpellationen behandlas, 

bara om ersättaren tjänstgör som ledamot också vid det tillfället. 
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4. En interpellation bör besvaras senast under det sammanträde som följer 

närmast efter det då interpellationen ställdes. Om interpellationen lämnas 

senast 14 dagar innan det sammanträde då den ställs bör den besvaras vid detta 

sammanträde. 

 

5. Ett svar på en interpellation skall vara skriftligt. Uppgift, om att 

interpellationssvar kommer att lämnas vid visst sammanträde, bör tas in i 

kungörelsen. 

 

Den ledamot som har ställt interpellationen bör få tillfälle att ta del av svar 

dagen före den sammanträdesdag, då svaret skall lämnas. 

 

6. Om en interpellation avser förhållandena i kommunala bolag enlighet med 

kommunallag, får den ordförande till vilken interpellationen har ställts 

överlämna till en av fullmäktige utsedd ledamot i företagets styrelse att besvara 

interpellationen. 

 

7. Ordföranden i en nämnd/styrelse till vilken en interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till ordföranden i styrelsen eller annan nämnd i 

ett kommunalförbund där kommunen är medlem, om denne på grund av sitt 

uppdrag har särskilda förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

8. Ordföranden i en styrelse/nämnd till vilken interpellation ställts får överlåta 

besvarandet av interpellationen till annan ordförande i styrelse/nämnd i den 

egna kommunen om denne på grund av sitt uppdrag har särskilda 

förutsättningar att besvara interpellationen. 

 

9. Interpellationerna bör tillsammans med frågor behandlas före andra ärenden 

men efter att dagordningen har fastställts. 

 

 

Fråga  

 

23 § 

Fråga får ställas av ledamöterna eller tjänstgörande ersättare och riktas till ordföranden 

i en nämnd/styrelse samt till de förtroendevalda i övrigt som fullmäktige bestämmer. 

 

En fråga ska skriftligen lämnas in till fullmäktiges kansli senast två (2) timmar före 

sammanträdets början. Detta kan ske via personligt besök, papperspost eller e-post. I 

det senare fallet ska ledamoten signera e-postutskrift senast vid sammanträdets början.  

 

Den tillfrågade ska vara närvarande vid sammanträdet.  

 

En fråga ska avse ämne som hör till fullmäktiges eller en nämnds/styrelses handläggning. 

Den får inte avse myndighetsutövning mot någon enskild. 
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Frågor får ställas i syfte att inhämta upplysningar och inte kräva ett omfattande 

utredningsarbete för att kunna besvaras.  

 

Frågan ska ha ett bestämt innehåll och får vara försedd med en kort inledande 

förklaring. 

 

När en fråga besvaras, får bara den som ställer frågan och den som svarar delta i 

överläggningen.  

 

Frågan bör besvaras under det sammanträde vid vilket den har ställts. 

 

Frågor bör tillsammans med interpellationer behandlas före andra ärenden men efter 

att dagordningen har fastställts. 

 

 

Allmänhetens frågestund  

 

24 § 

Allmänheten ska ges möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen vid ett 

sammanträde med fullmäktige när årsredovisningen behandlas. 

 

Allmänheten får beredas tillfälle att ställa frågor i ärenden som av kommunfullmäktiges 

presidium bedöms som särskilt angelägna och som inte berör myndighetsutövning mot 

enskilda eller företag. 

 

I kungörelsen ska anges att allmänhetens frågestund ska förekomma. Uppgift härom ska 

också införas i ortstidningen samt på kommunens hemsida. 

 

Ordföranden bestämmer efter samråd med presidiet, om och hur frågestunden ska 

genomföras, och låter kalla de förtroendevalda hos kommunen som behövs för att 

lämna upplysningar under den. 

 

Frågor får endast ställas till kommunalråden samt till ordförande samt andre vice 

ordföranden i kommunal nämnd/styrelse. 

 

Allmänhetens frågestund hålls maximalt i 30 minuter, innan fullmäktige behandlar det 

ärende där frågor från allmänheten får förekomma. 

 

Såväl frågor som svar är tidsbegränsade; en fråga får inte vara mer omfattande än att 

den kan framföras upp till två (2) minuter. Den som svarar disponerar fem (5) minuter. 

Frågeställaren har rätt till en följdfråga på högst en minut med anledning av svaret och 

den som svarar får två (2) minuter för att svara på replikfrågan. 
 

Ordföranden har möjlighet att ta ordet från den som avviker från ämnet i en fråga och 

som efter tillsägelse inte rättar sig efter ordförandens uppmaning. Ordföranden kan 

även besluta att avvisa den som uppträder störande och inte rättar sig efter tillsägelse. 
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Under frågestunden får någon överläggning inte förekomma. 

 

Ytterligare debatt av fullmäktiges ledamöter får inte förekomma under frågestunden. 

 

 

Beredning av ärenden  

 

25 § 

Om fullmäktige inte beslutar något annat, avgör styrelsen hur de ärenden som 

fullmäktige ska behandla ska beredas. 

 

Styrelsen får uppdra åt en förtroendevald eller åt någon anställd att besluta om remiss 

av sådana ärenden. 

 

På varje ordinarie sammanträde med fullmäktige ska redovisas de fullmäktigeärenden 

som kommit in efter det närmaste föregående ordinarie sammanträdet samt de beslut 

om beredning och remiss av sådana ärenden som fattats. 

 

Fullmäktiges presidium svarar för att ärenden om ansvarsprövning bereds i enlighet 

med kommunallagens bestämmelser. 

 

Fullmäktiges presidium svarar även för beredning av revisorernas reglemente.  

 

 

Återredovisning från nämnderna  

 
26 § 

Fullmäktige beslutar om omfattningen och formerna för nämndernas återredovisning av 

uppdrag som fullmäktige lämnat. Närmare bestämmelser härom anges i respektive 

nämnds reglemente. 

 

 

 

Beredning av revisorernas budget 

 
27 § 

Kommunfullmäktiges presidium bereder revisorernas budget. Förslag till budget ska 

vara beslutat före september månads utgång. 
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Beredning vid ansvarsprövning och förklaring vid 

revisionsanmärkning  

 

28 § 

Fullmäktiges presidium bereder frågor och ärenden om ansvarsprövning. 

 

Beredningen omfattar att 

 Inhämta förklaring från den/de som anmärkning riktas mot som framställts i 

revisionsberättelse samt över revisorernas uttalande att ansvarsfrihet inte 

tillstyrks, 

 Lämna förslag till fullmäktiges beslut i ansvarsfrågan samt vid behov förslag till 

beslutsmotivering, 

 Lämna förslag till fullmäktiges beslut om en av revisorerna riktad anmärkning 

också ska framställas från fullmäktiges sida, med förslag till motivering, 

 Lämna förslag om fullmäktige ska rikta egen anmärkning, med förslag till 

motivering 

 

I fullmäktiges behandling av revisionsberättelsen ska revisorerna alltid ges tillfälle att 

yttra sig. 

 

Valberedning 

 

29 § 

På det första sammanträdet med nyvalda fullmäktige väljer fullmäktige en valberedning 

för den löpande mandatperioden. 

 

Valberedningen består av sju (7) ledamöter och lika många ersättare. 

 

Bland ledamöterna väljer fullmäktige vid samma tillfälle en ordförande och en vice 

ordförande för den tid som de har valts att vara ledamöter. 

 

Valberedningen ska lägga fram förslag i alla valärenden som fullmäktige ska behandla 

med undantag av valen av fullmäktiges presidium, valberedning eller fyllnadsval som inte 

är ordförandeval. 

 

Fullmäktige kan dock besluta att förrätta även ett annat val utan föregående beredning. 

 

Valberedningen bestämmer själv sina arbetsformer. 

Reservation  

 

30 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till 

sekreteraren före den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 
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Om fullmäktige beslutar att omedelbart justera den paragraf i protokollet som 

reservationen avser, ska motiveringen dock lämnas så snart det kan ske och senast 

under den sammanträdesdag beslutet fattades. 

 

 

Justering av protokollet  

 

31 §  

Protokollet justeras av ordföranden och två ledamöter. 

 

Om två eller flera ledamöter har fungerat som ordförande under ett sammanträde, 

justerar varje ordförande de paragrafer i protokollet som redovisar de delar av 

förhandlingarna som ordföranden har lett. 

 

Fullmäktige får besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

ska redovisas skriftligen innan fullmäktige justerar den. 

 

 

Expediering m.m. 

 

32 § 

Utdrag ur protokollet ska sändas till de nämnder, andra organ och personer som 

berörs av besluten i protokollet. 

 

Kommunens revisorer ska tillställas hela protokollet. 

 

Fullmäktiges protokoll ska vara tillgängliga på kommunens hemsida. 

 

Ordföranden undertecknar fullmäktiges skrivelser och de andra handlingar som 

upprättas i fullmäktiges namn, om inte fullmäktige beslutar annat. 
 

 
 

 

 



1 (2)

Handläggare 2018-09-03
Yvonne Thelin Karlsson Dnr: KS.2018.56

Redovisning av obesvarade motioner per 1 september
2018

2016

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

Fredrik Sveningson (L)
2016-10-18
KS.2016.125
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende
Kommentar: Remitterad till socialnämnden för yttrande med svar senast den
28 februari 2017. Svar har inkommit från socialnämnden. Motionssvaret
behandlades i Kf den 26 oktober 2017 och återremitterades till
kommunstyrelsen för ytterligare beredning. Motionen remitterades den 29
november 2017 till socialnämnden för yttrande. Socialnämnden har kommit in
med svar och kommunstyrelsen har berett motionen den 29 augusti 2018.
Kommunfullmäktige kommer att svara på motionen den 27 september 2018.
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2018

Pia Skogsberg (KD)
2018-01-24
KS.2018.22
Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsen den 25 januari 2018 för
beredning. Remitterad till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
för yttrande senast den 1 juni 2018. Socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden har kommit in med svar och kommunstyrelsen har berett
motionen den 29 augusti 2018. Kommunfullmäktige kommer att svara på
motionen den 27 september 2018.

Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD)
2018-02-06
KS.2018.32
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun
Kommentar: Överlämnad till kommunstyrelsen den 22 februari 2018 för
beredning. Remitterad till fritidsnämnden för yttrande senast den 1 juni 2018.
Fritidsnämnden har kommit in med svar och kommunstyrelsen har berett
motionen den 29 augusti 2018. Kommunfullmäktige kommer att svara på
motionen den 27 september 2018.

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



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §295 Dnr: KS.2018.56 1.2.6

Redovisning av obesvarade motioner 2018

Ärendebeskrivning
Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning 20 § ska kommunstyrelsen två gånger
per år redovisa de motioner som inte har beretts färdigt. Redovisningen ska
göras på fullmäktiges ordinarie sammanträden i april och oktober.

Kommunstyrelseförvaltningen har upprättat förteckning över obesvarade
motioner per 1 september 2018 och föreslår kommunfullmäktige att godkänna
redovisningen.

Enligt 5 kap. 35 § kommunallagen bör en motion beredas så att fullmäktige kan
fatta beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte
kan avslutas inom denna tid, ska detta och vad som framkommit vid
beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då
avskriva motionen från vidare handläggning.

Beslutsunderlag
Kommunallagen 5 kap. 35 §
Kommunfullmäktiges arbetsordning 20 §
Redovisning av obesvarade motioner per 1 september 2018
Kommunstyrelsen den 26 september 2018, § 276

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna redovisningen av obesvarade motioner daterad den 1
september 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN – SAMMANTRÄDESDAGAR FÖR ÅR 2019
Daterat den 3 september 2018 Antaget av ks 2018-09-26 och kf 2018-10-25

Styrelse/nämnd Dag Kl Jan Feb Mars April Maj Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dec
Kommunfullmäktige To 18.30 31 28 28 25 16

(10.00)

17
(mån)

29 26 24 21
(10.00)

12
(17.00)

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

On 13.00 16
30

4 H*
(mån)

12 H*
(tis)

13
18 H*
(mån)

27

4 H*
(mån)

11H*
(mån)

13
18*
(mån,
kl.13.00)

20 H*
27

10
17

2
(tors)

15
28
(tis)

12 14
28

11
18H*
25

9
23

6
18H*
(mån)

20
27

11

Kommunstyrelsens
allmänna utskott
H=Heldag

Näringsutskott

On

On

09.00

09.00 30

13

27

27
(10.00)

13
(10.00)

17

10

28
(tis)

15

12
(10.00)

28

14

25

11

2
16H*
21 H*
(mån)

23

9

6
27

20
(10.00)

4

11

Personalutskott On 09.00 20 8 4 30

KSAM Må 13.00 21
(tis)

11 19 24 6 3 26 23 14, 28 11 16

Planeringssamråd Må 13.00 25 13 2 4

Sociala hållbarhetsrådet Må 13.00 8 7

Ref.gruppen för
arbetsmarknadsfrågor

On 13.00 6 22 30

Ks-planeringsdagar: * 4 februari, 18 februari, 4 mars, 18 mars
Bolagsdag: *11 mars
Kommunplanen: *12 februari + 20 mars
Partivisa överläggningar: 18 mars kl. 17.00-19.00 (kl.19.00-21.00 partier enskilt)
Ks temadag: * 18 september
Nämndgenomgångar: * 16 oktober + 21 oktober
Partiernas beredning: * 18 november

Sportlov 11/2 – 15/2 Påsklov 15/4 – 18/4 Kr Hfdag 30/5 Höstlov 28/10 – 1/11 Jullov 20/12 – 8/1



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

Må 13.00

Barn- och ut-
bildningsnämnds au

Må 13.00

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

On 08.00

Fastighet- och
servicenämnds au

On 08.00

Fritidsnämnd Ti

Fritidsnämnds au Ti

Kulturnämnd Må 14.00

Kulturnämnds au Må 14.00

Räddningsnämnden Ti 08.30

Socialnämnd Ti 13.00

Socialnämnds au Ti 13.00

Teknisk nämnd On 13.00

Teknisk nämnds au On 13.00

Överförmyndarnämnd To 09.00



GISLAVEDS KOMMUN  Sida 
 SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 1(3) 
Kommunfullmäktiges presidium 

Sammanträdesdatum 
2018-06-06 

Plats och tid Kommunhuset Gislaved, onsdagen den 6 juni 2018, kl. 11.00-11.10 
 

Beslutande Niclas Palmgren (M), ordförande 
Ylva Samuelsson (S) 
Inga-Maj Eleholt (C) 

Övriga deltagande Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare 

Utses att justera Inga-Maj Eleholt 

 
Justeringens 
plats och tid 

Kommunstyrelseförvaltningen den 6 juni 2018 

 
Under- 
skrifter 

 
Sekreterare  ........................................................................................... Paragrafer §§ 9-10 

Yvonne Thelin Karlsson 
  

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

Niclas Palmgren  

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

Inga-Maj Eleholt       

ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 
 

Organ 
 

Kommunfullmäktiges presidium 

Sammanträdesdatum 2018-06-06  

Datum för 
anslags uppsättande 

  Datum för  
 anslags nedtagande     

Förvaringsplats 
för protokollet Kommunstyrelseförvaltningen 
 
Underskrift 

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

Maria Thorup 
   Utdragsbestyrkande 

   

   



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  2 
Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum  
 2018-06-06  

     

 

Justerares underskrift  Utdragsbestyrkande 

 
 

§ 9  Sammanträdesplan 2019 
 
Ärendebeskrivning 
Av kommunfullmäktiges arbetsordning § 4 framgår att kommunfullmäktige håller 
sammanträde varje månad utom under ett sommaruppehåll i juli. Fullmäktige ska fast-
ställa sammanträdesordningen för nästkommande år. Vad som gäller för extra sam-
manträde och inställande av sammanträde samt ändring av tid framgår också av ar-
betsordningen. 
 
Presidiet lägger sitt förslag till sammanträdesplan 2019 
 
Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktiges arbetsordning 4 § 
Förslag på sammanträdesdagar 2019 
 
Kommunfullmäktiges presidiums förslag 
 
Kommunfullmäktige beslutar  
 
att kommunfullmäktige sammanträder på följande dagar år 2019 om ordföranden 

efter samråd med presidiet inte beslutar annat: 
 

31 januari 
28 februari 
28 mars 
25 april 
16 maj 
17 juni 
29 augusti 
26 september 
24 oktober 
21 november 
12 december, samt 
 

att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen den 16 maj som börjar 
kl. 10.00, torsdagen den 21 november som börjar kl. 10.00 och torsdagen den 
12 december som börjar kl. 17.00. 

 
 
 Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-26 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §282 Dnr: KS.2018.127 1.3.1

Sammanträdesplan 2019

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktiges presidium har den 6 juni 2018 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att sammanträda på följande dagar år 2019 om
ordföranden efter samråd med presidiet inte beslutar annat:
31 januari
28 februari
28 mars
25 april
16 maj
17 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december, samt att samtliga sammanträden börjar kl. 18.30 utom torsdagen
den 16 maj som börjar kl. 10.00, torsdagen den 21 november som börjar
kl. 10.00 och torsdagen den 12 december som börjar kl. 17.00.

Kommunstyrelseförvaltningen har med utgångspunkt från de föreslagna tiderna
för kommunfullmäktige upprättat förslag till övriga sammanträdesdagar för
2019. Det är i första hand den kommunala redovisningslagen som styr
planeringen. Respektive reglemente reglerar vad som gäller för
sammanträdesdag utöver fastställd sammanträdesplan.

Beslutsunderlag
Protokoll kommunfullmäktiges presidium, daterat den 6 juni 2018, § 9
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till sammanträdesdagar för 2019, daterat
den 3 september 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 september 2018

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

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

31 januari
28 februari
28 mars
25 april
16 maj
17 juni
29 augusti
26 september
24 oktober
21 november
12 december, samt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-26 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 282 (forts.)

att samtliga sammanträden börjar kl 18.30 utom den 16 maj som börjar
kl.10.00, den 21 november som börjar kl. 10.00 och den 12 december
som börjar kl 17.00.

Kommunstyrelsen beslutar

att fastställa sammanträdesdagar för kommunstyrelsen enligt förslag
daterat den 3 september 2018,

att fastställa kommunstyrelsens planeringsdagar enligt förslag daterat den 3
september 2018, samt

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

Expedieras till:
Samtliga nämnder
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §296 Dnr: KS.2018.178

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Ärendebeskrivning
Enligt kommunallagen 5 kap 1 3 § (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera
tid och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala
anslagstavla. De föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena i
orttidning sedan nya kommunallagen från 2018.

I kommunfullmäktiges arbetsordning 7 § har bestämts hur annonseringen ska
gå till: Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar
uppgifterna om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas.
Fullmäktige bestämmer samtidigt i vilken utsträckning uppgift om de ärenden
som ska behandlas ska införas i ortstidningen. Ordförande avgör vilka ärenden
som ska annonseras.

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på
kommunens hemsida.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges arbetsordning 7 §
Kommunfullmäktiges presidiums förslag

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska ske i
VästboAndan med Finnveden Nu innehållande tid och plats för
sammanträden samt de viktigaste ärendena.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
20 18-09-27

Kommunhuset Gislaved, torsdagen den 27september2018, kl. 17:30

Niclas Palmgren (M), ordförande
Ylva Samuelsson (S)
Inga-Maj Eleholt (C)

Inga-Maj Eleholt

Kommunstyrelseförvaltningen den

Sekreterare

Y!’onne Thelin Karlsson

Ordförande /
Niclas Palr’’ /.-‘

Justerande

nga-f1aj Eleholt

GISLAVEDS KOMMUN

Kommunfullmäktiges presidium

Plats och tid

Beslutande

Sida

1(2)

Övriga deltagande Yvonne Thelin Karlsson, kommunsekreterare

Utses att justera

J usteringens
plats och tid

Under-
skrifter Paragrafer 14 §

Organ

Sammanträdesdatum

Datum för
anslags uppsättande

Förvaringsplats
för protokollet

Underskrift

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

Kommunfullmäktiges presidium

20 18-09-27

Datum för
anslags nedtagande

Komjunstieförvaltningen

Maria Thorup
Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida
2

Kommunfullmäktiges presidium Sammanträdesdatum
2018-09-27

§ ‘4

Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019

Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 5 kap 1 3 § (2017:725) är det obligatoriskt att annonsera tid
och plats för kommunfullmäktiges sammanträde på kommunens digitala anslagstavla.
De föreligger således inget krav på att annonsera sammanträdena i orttidning sedan
nya kommunallagen från 2018.

1 kommunfullmäktiges arbetsordning 7 § har bestämts hur annonseringen ska gå till:
Fullmäktige bestämmer för varje år i vilken eller vilka ortstidningar uppgifterna om tid
och plats för fullmäktiges sammanträden ska införas. Fullmäktige bestämmer samtidigt
i vilken utsträckning uppgift om de ärenden som ska behandlas ska införas i ortstid
ningen. Ordförande avgör vilka ärenden som ska annonseras.

Kungörelsen publiceras, förutom på kommunens officiella anslagstavla, på kommu
nens hemsida

Beslutsunderlag

Kommunfullmäktiges arbetsordning 7 §

Kommunfullmäktiges presidiums förslag

Kommunfullmäktige beslutar

annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019 ska ske i
VästboAndan med Finnveden Nu innehållande tid och plats för sammanträdena
samt de viktigaste ärendena.

Expedieras till:

Kommunfullmäktige

usterares rskrift Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §292 Dnr: KS.2018.73 2.2.2

Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat
ersättningsbestämmelserna för de kommunalt förtroendevalda och tillhörande
bilaga ett (1) som anger nivåerna på de fasta arvodena inkl. timarvodet.

Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs
av kommunfullmäktige den 15 december 2014 inför den nya mandatperioden.

I föreslagna regler har bestämmelserna förenklats och uppdatering av
pensionsbestämmelserna, samt reglering om frånvaro har förtydligats och
uppdaterats enligt gällande bestämmelser. Frågor om tolkning och tillämpning
av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens allmänna utskott.

Bilaga ett (1) kommer att behandlas i kommunfullmäktige i höst för att
fastställa de fasta arvodena i kronor inför 2019.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, om antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 54
Förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun daterad den 23 mars 2018
Parlamentariska kommittén den 20 augusti 2018, § 13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun daterade den 20 augusti 2018 att
börja gälla fr.o.m. den 1 januari 2019, samt

att gällande Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 upphör att gälla fr.o.m. den 1
januari 2019.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Utdragsbestyrkande

Plats och tid

Beslutande

Övriga deltagande

Utses att justera

Justeringens plats
och tid

Underskrifter

Sammanträdesrum Nissan, måndagen den 20 augusti 2018, kl.16:00 – 17:30

Niclas Palmgren (M), ordförande
Agneta Karlsson (M)
Ylva Samuelsson (S)
Carina Johansson (C)
Inga-Maj Eleholt (C)
Peter Bruhn (MP)
Sven Nilsson (L)
Anders Gustafsson (SD), ersättare för Ulf Poulsen (SD)
Erik Anderson (K)
Ronny Johansson (V) ersättare för Bengt-Ove Eriksson (V)

Sandra Arvidsson, kanslichef/kommunjurist (sekreterare)
Malin Aronsson, kommundirektör
Eva Gardelin Larsson, avdelningschef för verksamhetsstöd, §§ 11-12

Carina Johansson (C)

§§ 11-13

Justering i kommunhuset den 28 augusti 2018

Sekreterare ……………………………………………………………….
Sandra Arvidsson

Ordförande ………………………………………………………………..
Niclas Palmgren (M)

Justerande………………………………………………………………………….....
Carina Johansson (C)
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Sammanträdesdatum
2018-03-20

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande

§ 13 Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Den parlamentariska kommittén har i sitt arbete behandlat
ersättningsbestämmelserna för de kommunalt förtroendevalda och tillhörande
bilaga ett (1) som anger nivåerna på de fasta arvodena inkl. Timarvodet.

Gällande bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda antogs
av kommunfullmäktige den 15 december 2014 inför den nya mandatperioden.

Ärendehanteringsprocessen och tillhörande rutiner är en del i styrning och
ledning och har setts över under mandatperioden. Kommunstyrelsen antog nya
övergripande ärendehanteringsrutiner att gälla för kommunstyrelsen och
samtliga nämnder den 30 november 2016. Frågor om tolkning och tillämpning
av dessa bestämmelser avgörs av kommunstyrelsens allmänna utskott.

I föreslagna regler har bestämmelserna förenklats och uppdatering av
pensionsbestämmelserna, samt reglering om frånvaro har förtydligats och
uppdaterats enligt gällande bestämmelser.

Bilaga ett (1) kommer att behandlas i kommunfullmäktige i höst för att
fastställa de fasta arvodena i kronor inför 2019.

De ändringar som är gjorda är markerat i grönt.

Beslutsunderlag
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, om antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 54.
Förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda
i Gislaveds kommun daterad den 23 mars 2018.

Yrkande:
Erik Andersson (K) yrkar att: lämna förslag på ersättningsbestämmelser som
inte baseras på riksdagens arvodesnämnd.

Reservation:
Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för sitt eget förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition Erik Anderssons förslag och finner att
parlamentariska kommittén inte beslutar enligt förslaget.

Ordförande ställer proposition kommunstyrelseförvaltningens förslag och
finner att parlamentariska kommittén har beslutat enligt förslaget.

Parlamentariska kommittén beslutar

Kommunfullmäktige beslutar
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Sammanträdesdatum
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fort. §13

att antaga förslag till regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt
förtroendevalda i Gislaveds kommun daterad den 20 augusti 2018 att
börja fr.o.m. den 1 januari 2019,

att gällande Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun inklusive bilaga 1 upphör att gälla fr.o.m. den 1
januari 2019, samt

Beslutet expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
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I. ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

§ 1 Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna

A. Förtroendevalda
Nedan angivna bestämmelser om arvoden m.m. gäller följande
förtroendevalda i Gislaveds kommun:

1. kommunalråd enligt definitionen i 4 kap. 2 §§ KL
2. kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare
3. ledamöter och ersättare i nämnd, styrelse, beredning, arbetsutskott, kommitté etc.

som tillsatts av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande
4. ledamöter i kommunrevisionen
5. ledamöter och ersättare i partssammansatta organ som utsetts i egenskap av

kommunala förtroendevalda enligt definitionen i 4 kap. 1 § KL
6. ledamöter och ersättare utsedda av organisationer i intressentsammansatta råd,

som inrättas av fullmäktige eller efter fullmäktiges bemyndigande.

B. Kommunalråd
För kommunalråd gäller endast bestämmelser 7-8, 12 – 13 samt 17 - 21
§§.

C. Kommunalråd med mindre tjänstgöring än 100 %
För kommunalråd med mindre tjänstgöring än 100 % av heltid ges
ersättning för kommunfullmäktiges sammanträden inkl. förrättningar i
anslutning till fullmäktiges verksamhet, samt för kommunstyrelsens
sammanträden inkl. förrättningar i anslutning till kommunstyrelsens
verksamhet.

Kommunalråd som har 100 % tjänstgöringsgrad är kommunstyrelsens
ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande.

§ 2 Ersättningsberättigade sammanträden m.m.

A. Ersättningsberättigade sammanträden
För att ersättning ska utgå vid nedan nämnda tillfällen ska den
förtroendevaldes deltagande ske efter kallelse till sammanträde eller
motsvarande. För att ersättning ska utgå vid övriga tillfällen krävs beslut
om deltagande av nämnd eller ordförande.

Följande tillfällen ger ersättning enligt dessa regler:
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1. sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning,
kommunstyrelsen och övriga nämnder, nämndutskott och
nämndberedningar,

2. revisorernas sammanträden och förrättningar,
3. sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och

arbetsgrupper,
4. protokollsjustering, dock inte för ordförande och vice ordförandena,
5. konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson,

studieresa, kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som
har ett direkt samband med det kommunala förtroendeuppdraget,

6. förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till
kommunen, som till exempel personalorganisation,

7. överläggning med företrädare som tillhör annat kommunalt organ än det
den förtroendevalde själv tillhör,

8. sammankomst med kommunalt samrådsorgan, referensgrupp eller
intresse sammansatt organ,

9. presidieöverläggning eller presidiemöte i fullmäktige,
fullmäktigeberedning, nämnd eller utskott,

10. besiktning eller inspektion,
11. överläggning med utomstående myndighet eller organisation,
12. deltagande som kommunens representant eller observatör i styrelse, på

bolagsstämma eller motsvarande i organ, där kommunen genom val
utsett representant,

13. fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag,
som inte ersätts av annat arvode, samt

14. utbildning och information för ej tjänstgörande ersättare vid
nämndssammanträde en gång per år eller fler tillfällen per år om
nämnderna har angett det i respektive reglemente
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II. ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT
FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER

§ 3 Förlorad arbetsinkomst

A. Styrka förlorad arbetsinkomst
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst
med högst det belopp fullmäktige årligen beslutar enligt bilaga ett (1). En
ersättningsgrundande årsinkomst fastställs genom att den förtroendevalde
vid första ersättningsanspråk på kalenderåret lämnar uppgifter om sin
beräknade årsinkomst inkl. semesterersättningar för det kommande året.

Timersättning fastställs genom att beräknad årsinkomst divideras med 12
månader x 165 timmar. Maximalt utbetalas förlorad arbetsförtjänst med 8
timmar/dag, om inte annan arbetstid kan visas.

Den förtroendevalde ska medge att kontroller med arbetsgivare eller
motsvarande får göras för att ersättning ska kunna utgå. Dessutom ska
uppgift om hur löneavdrag görs hos arbetsgivaren lämnas. Om
arbetsinkomsten eller motsvarande ersättningar förändras ska anmälan
göras till kommunen.

B. Arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning
I de fall den förtroendevalde erhåller arbetslöshetsersättning eller
föräldrapenning utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går
miste om på grund av sitt uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller
motsvarande från ansvarig kassa.

C. Egen företagare
För de förtroendevalda som inte har förlorad arbetsinkomst i form av
löneavdrag från arbetsgivare eller kassa fastställs årsinkomsten enligt
reglerna hos Försäkringskassan för sjukpenninggrundande inkomst för egen
företagare.

D. Övrigt
Om inte något av dessa beräkningssätt är tillämpliga, får den
förtroendevalde göra särskild framställan till kommunstyrelsens allmänna
utskott om att annan beräkningsgrund ska gälla.

§ 4 Förlorad pensionsförmån

A. Ersättningsrätt för förlorad pensionsförmån
Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån.
Ersättningen beräknas enligt en schablonersättning av en pensionsavgift på
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4.5% av den förtroendevaldes ersättning för förlorad arbetsinkomst.

Förtroendevald som kan påvisa att denne gör en större förlust av
tjänstepension än schablonersättningen för lönedelar över 7,5
inkomstbasbelopp (IBB) ska till kommunen senast den 31 januari
efterföljande år anmäla detta. Den förtroendevala ersätts för den förlusten
med max 30 % av den ersättning som utgår för förlust av lön över 7,5 IBB.
Procentsatserna följer de kommunala avtalen.

B. Kommunens skyldighet
Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga
skyldighet att ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån.

§ 5 Förlorad semesterförmån

A. Förtroendevaldas rätt till ersättning för förlust av
semesterförmån
Förtroendevald som kan påvisa annan förlust av semesterförmån än den
som ingår i förlorad arbetsinkomst får göra särskild begäran om detta. Vid
särskild begäran om förlorad semesterdagsrätt kan semesterdagsförmånen
inte ersättas med mer än 8 timmar x maximal timersättning x 89,3 %.

§ 6 Särskilda arbetsförhållanden – spilltid och restid

A. Spilltid
Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån
och förlorad semesterförmån enligt 3-5 § §§ omfattar även nödvändig
ledighet för förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda
arbetsförhållanden i övrigt. Förutsättningen är att det inte kan anses skäligt
att de förtroendevalda fullgör sina ordinarie arbetsuppgifter i direkt
anslutning till sammanträdet eller förrättningen (spilltid). Dock ska den
förtroendevalde om möjligt försöka omdisponera arbete och dylikt så att
spilltid inte uppkommer.

B. Restid
Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar också tid för resa till och från
sammanträde och tid för praktiska förberedelser i anslutning till
sammanträde eller motsvarande (restid).
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III. ARVODEN OCH FRÅNVAROM.M.

§ 7 Kommunalråd

A. Ersättningsmodell
Kommunalråden har rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige
beslutat enligt bilaga ett (1) inför varje ny mandatperiod.
Kommunstyrelsens ordförandes ersättning utgör basen, nivå 1 av tre
arvodesnivåer, och är 95 % av riksdagsledamotsarvodet.
Kommunstyrelsens 1:e vice ordförande erhåller samma ersättning, se
bilaga ett (1). Kommunstyrelsens andre vice ordförande får 90 % av
kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, nivå 2 av tre arvodesnivåer.
Övriga kommunalråd får 55 % av nivå 2. Under pågående mandatperiod
fastställer kommunstyrelsen bilaga 1 när riksdagsledamotsarvodet är
fastställt. Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre
hundratal kronor.

Om summan av olika ersättningar enligt 3 § och 7 och 9-10 §§ uppgår till
belopp som motsvarar det årsarvode som kommunstyrelsens
ordförande erhåller, ska arvodena maximeras (på årsbasis). I detta läge
inträder oppositionsrådets ersättningsnivå och ytterligare en
heltidsarvoderad förtroendevald med ersättning motsvarande 100 %
arbetstid har tillkommit.

B. Heltidsarvoderade kommunalråd
De heltidsengagerade kommunalråden, kommunstyrelsens ordförande,
1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande, ska ägna hela sin arbetstid
åt de uppgifter kommunen i instruktion eller reglementen föreskriver. I
den mån heltidsengagerat kommunalråd väljs till ordförande- eller vice
ordförandeuppdrag eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse är
denne skyldig att åta sig detta.

I övrigt ska kommunalråden fullgöra uppgifter som är förenade med
uppdraget och finnas tillgängliga på arbetsplatsen, om inte uppdraget
hindrar detta. I arvodet ingår all tjänstgöring och all arbetstid, som är
förenat med uppdraget. Uppdrag utanför kommunens tjänst ska fullgöras
på tillkommande ledighet eller utnyttjad ledighet med avdrag på arvodet.
Annat arvode ska då inte utgå om det inte framgår av dessa regler.

C. Semesterledighet
De heltidsarvoderade kommunalråden har rätt till semesterledighet i
samma omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet
reduceras. I ersättningen ingår ledighet motsvarande det antal dagar som
anställda i kommunen med motsvarande ålder erhåller samt
semesterdagstillägg. Ledigheten ska förläggas på ett sådant sätt att
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uppdraget påverkas i minsta möjliga omfattning.

D. Sjukdomsfrånvaro
För heltidsarvoderade kommunalråd som på grund av sjukdom är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras på samma sätt
som för anställda i kommunen.

E. Föräldraledighet
För heltidsarvoderade kommunalråd som på grund av föräldraledighet är
förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras och ersättas
på samma sätt som för anställda i kommunen.

F. Övrig frånvaro
Om den heltidsarvoderade kommunalråd på annat sätt är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån.

§ 8 Kommunal pension

A. Pension för kommunalråd
För kommunalråd finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i
de kommunala pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat
dels om Normalpensions-reglemente för kommunala förtroendevalda
(PRF-KL) för de som tillträtt tom 2002, dels om Bestämmelser om
pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), som gäller
fr.o.m. 1 januari 2003.

För förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 gäller
Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) antagna av kommunfullmäktige.

§ 9 Årsarvoden för deltidsarvoderade förtroendevalda

A. Ersättningsmodell
Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid
har rätt till begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige
beslutat enligt bilaga ett (1). Nivå tre i arvodesnivåerna är 70 % av nivå
ett (1)(kommunstyrelsens ordförandes arvode). I bilaga ett (1) sätts
procental (%) för de olika uppdragen och arvodet i kronor blir
procentalet på nivå tre (3). Avrundning görs av årsarvodet varje år till
närmast högre 100-tal kronor.

B. Deltidsarvoderade utan fast årsarvode
Nedanstående erhåller inte fast arvode:

a. De vice ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och
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socialnämnden erhåller inte fast ledamotsarvode från respektive
nämnd.

C. Revisonen
Arvoden till revisionens ordförande, vice ordförande och ledamöter
utgår med fast belopp som inte grundas på tid.

D. Frånvaro vid sjukdom eller övrig frånvaro
För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom under längre
tid än 30 dagar är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet
reduceras med 1/30 del av månadsarvodet för varje överskjutande dag.
Om den årsarvoderade förtroendevalde av annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån.

E. Färdtidsersättning
Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler
som för anställda. Timarvode utgår inte under färdtid.

F. Avstå årsarvode vid frånvaro
Årsarvoderad förtroendevald kan avstå sitt fasta arvode till sin ersättare
om frånvaron är minst en månad. Detta ska ske skriftligt. Bedömning av
skäligheten i transport av arvode till ersättare bedöms och beslutas av
kommunstyrelsens ordförande i form av delegationsbeslut. Om
frånvaron överstiger 30 dagar kan initiativ till arvodesavdrag tas och
beslutas av kommunstyrelsens ordförande om den förtroendevalde själv
inte anmäler frånvaron. Samråd ska innan beslut ske med den
förtroendevaldes gruppledare.

G. Vid ersättning vid flera deltidsuppdrag över 40 %
Om en förtroendevald har flera deltidsuppdrag, som vart och ett
understiger 40 % av heltid men där den sammanlagda tiden inklusive
timarvoden medför ett uttag av arbetstid om 40 % eller mer, ska
kommunstyrelsen överväga om uppdraget ska omvandlas till kombinerat
heltidsuppdrag.

H. Valnämndens ersättning
Valnämnden har rätt att besluta om särskilt fast arvode enligt bilaga ett
(1) till ordförande och vice ordförande i valdistrikt under valår.

I. Reglementen för nämnder angående fast årsarvode
I reglemente för nämnd eller styrelse finns inskrivet vilka uppgifter som
åvilar ordföranden. Dessa uppgifter ska anses ingå i det fasta arvodet.
Strider nämnds reglemente mot dessa bestämmelser, gäller det som är
fastställt i nämndens reglemente.

Om således inget annat framgår av reglemente för nämnden eller
styrelsen ingår följande uppgifter i ordförandeuppdraget:
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a. Samråd med administrationens personal i alla frågor som rör
nämndens arbete och uppgifter.

b. Löpande avstämning av ärenden som ska förekomma till
behandling på styrelsens/nämndens sammanträde, förberedelser
till nämndssammanträden och inläsning av ärenden för
sammanträdet.

c. Ansvar för nämndens protokoll och ansvar för att protokoll och
delgivningar utsänds i erforderlig omfattning, även om själva
arbetet uppdragits till anställd.

d. Justering av protokoll.
e. Kontakter med massmedia.
f. Underskrift av nämndens skrivelser i den mån detta inte

uppdragits till anställd eller annan förtroendevald.
g. Beslut och handläggning av ärenden som delegerats till

ordföranden.
h. Att som ordförande leda nämndens sammanträden.
i. Att svara på förfrågningar från allmänheten i ärenden som angår

nämndens arbetsområde samt ansvara för att till nämnden
ankommande ärenden blir besvarade.

j. Att utåt svara för nämnden.
k. Budgetansvarig inom nämndens område.
l. Att i övrigt fullgöra de uppgifter som i lag eller reglemente

föreskrives.

För övriga arbetsuppgifter, som inte kan hänföras till ovanstående, utgår
arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst samt
kostnadsersättningar.

J. Ersättningsberättigade uppgifter
Exempel på ersättningsberättigade uppgifter är planerade och datumsatta
ordförandeberedningar inför nämndssammanträden enligt den
kommungemensamma ärendehanteringsrutinen, besök hos
kommunmedlem för ärende inom nämndens arbetsområde eller andra
platsbesök, som erfordras för att skaffa information om ärenden eller
åligganden; kurser, konferenser och studiebesök utanför kommunen,
representationsuppdrag för nämndens räkning, kommunstyrelsens
presidieöverläggningar och ordförande- respektive vice-
ordförandeträffar.

K. Vice ordförande
Den förste vice ordföranden i fullmäktige, nämnder och styrelser ska vid
behov ersätta ordförande på sammanträden vid frånvaro under
sammanlagt en månad per år. Förste och andre vice ordförande ska vara
tillgängliga för uppdrag inom ramen för nämndens arbetsområde i den
omfattning nämnden beslutar. För särskilda uppdrag beslutar nämnden,
liksom om ytterligare ersättning ska utgå. Vid presidieöverläggningar
utgår ordinarie förrättningsersättning och ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
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L. Fast arvode för socialnämnden och barn-och
utbildningsnämnden
Ledamöterna i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och
utbildningsnämnden ska för det fasta arvodet vara tillgängliga för uppdrag
inom ramen för respektive nämnds arbetsområde i den omfattning som
respektive styrelse eller nämnd bestämmer.

M. Revisionen
Revisorerna ska utföra revision såväl av kommunens räkenskaper och
förvaltning som av kommunen förvaltade fonder, bolag, stiftelser och
kassor, såvida inte stadgar eller motsvarande medför att särskilda
revisorer utses. Övriga revisionsuppdrag som ges av kommunfullmäktige
eller kommunstyrelsen ersätts enligt särskilda regler, dvs. med
timarvode med mera.

N. Lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och
stiftelser
För lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och de
verksamhetsdrivande stiftelserna ersätts revisorerna och
revisorersättarna enligt de beslut om arvodering som bolagsstämma
resp. årsstämma antar. Arvodet betalas av respektive bolag eller stiftelse.

§ 10 Arvode för sammanträden m.m.

A. Grundläggande regler för arvode
Förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och övriga
organ, som inte är heltidsarvoderade, har rätt till grundarvode jämte
timarvode med belopp och på sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga
ett (1). Timarvodet räknas årligen upp med en (1) procentsats (%),
baserad på ökningen av riksdagsmannaarvodet. Avrundning görs varje år
till närmast högre helt krontal.

B. Grundarvode
Grundarvode utgår för varje protokollfört sammanträde med ett
timarvode samt första timmen som hel timma (= dubbelt timarvode).
Därefter ersätts varje påbörjad halvtimma.

För övriga förrättningar utgår inte grundarvode men däremot ersätts
varje påbörjad hel timma.

C. Timarvode för restid
Timarvode betalas också för restid inom kommunen som åtgår med
anledning av sammanträdet eller förrättningen, under förutsättning att
avståndet från den förtroendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till
platsen för sammanträdet överstiger är minst 10 km enkel resa eller
minst 20 km tur och retur. Ersättning omfattar även tid för praktiska
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förberedelser i anslutning till sammanträdet eller förrättningen.

D. Restid med bil eller annat fordon inom kommunen
Restid inom kommunen ersätts enligt följande schablon:

20 - 39 km 0,5 tim
40 - 69 km 1,0 tim
70 - 99 km 1,5 tim
100 - 129 km 2,0 tim

osv

Restidsersättning utgår inte för enkel resa under 10 km eller för resa
fram och åter under 20 km.

E. Restid med kollektivtrafik inom kommunen
Vid resa med Jönköpings Länstrafik AB eller annat kollektivtrafikföretag
ska färdtiden räknas efter avståndet mellan start- och målpunkt för resan.
Även om linjesträckningen gör att restiden och resan blir längre ska
avståndet mellan resans start- och målpunkt gälla. Samma schablon
används som för bilresa.

F. Restid utanför kommunen
Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler
som för anställda. Timarvode utgår inte under färdtid.

G. Valnämnden förhöjt timarvode för röstmottagare vid helg- och
kvällstjänstgöring
Valnämnden har rätt att besluta om förhöjt timarvode med 50 % för
röstmottagare vid helg- och kvällstjänstgöring.

§ 11 Arvode till gruppledare

A. Arvode till gruppledare
De partier som är representerade i fullmäktige kan besluta om
ersättning till förtroendevald, som utsetts till gruppledare. Beslutet är
frivilligt och ska ske inom ramen för partiets partistöd. Gislaveds
kommun står efter begäran från partiet för administrationen i samband
med utbetalningen av ersättningen. Begäran ska ske till
kommunstyrelseförvaltningen senast den 15:e januari varje år av hur
stor andel av partistödet som ska avsättas till gruppledararvode.

§ 12 Olycksfallsförsäkring

A. Olycksfallsförsäkring
Förtroendevalda omfattas av olycksfallsförsäkring för resor och tid i
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samband med kommunalt förtroendeuppdrag.
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IV. ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER

§ 13 Resekostnader och traktamenten

A. Resekostnader
Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts
enligt de grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de
kommunala reseavtalen.

För resa med egen bil ersätts den faktiska resvägen mellan bostad eller
arbetsplats och sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen i kilometer.

För resa med Jönköpings Länstrafik AB ersätts det antal zoner enligt taxan
för kontantbiljetter för vuxen. Om resan delvis genomförs i annat län ska
biljettpriset ersättas i denna del.

B. Kommunalråd
Reseersättning till arbetsplatsen (Gislaveds kommunhus) utgår inte till
kommunalråd.

C. Traktamente
Traktamente utgår enligt det kommunala reseavtalet vid förrättning utanför
kommunen.

D. Kommunens resepolicy
Kommunens resepolicy ska följas, vilket bland annat innebär att samåkning
bör ske om möjligheten finns.

§ 14 Barntillsynskostnader

A. Ersättning för barntillsynskostnader pga. sammanträde
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i
den förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12
år. Om särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.

B. Barnomsorgsverksamhet
För barn som redan är inskrivna i barnomsorgsverksamhet erbjuds förlängd
barnomsorg. För barn som inte är inskrivna i barnomsorgsverksamhet ges
ersättning för barntillsynskostnader med maximalt 10 timmar per dag.
Ersättningen per timme grundas på snittlönen för dagbarnvårdare omräknat
till timlön.

C. Ej ersättningsberättigad tillsyn
Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller för
tid då barnet vistas i den kommunala barnomsorgen.
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§ 15 Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller
svårt sjuk anhörig

A. Ersättning för vård och tillsyn
Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande
vid sammanträden eller förrättningar för vård eller tillsyn av
funktionsnedsatt eller svårt sjuk person (anhörig) som vistas i den
förtroendevaldes bostad.

Ersättning för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk anhörig
utgår med maximalt 10 timmar/dag. Ersättning per timme och person är
lika med aktuell timersättning för anhörigvårdare enligt kommunalt avtal.

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller
av annan närstående.

§ 16 Särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsnedsättning

A. Särskilda kostnader för förtroendevald med
funktionsnedsättning
Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de
särskilda kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid
sammanträden eller motsvarande och som inte ersätts på annat sätt.
Häri ingår kostnader för t.ex. resor, ledsagare, tolk, hjälp med inläsning
och uppläsning av handlingar och liknande. Ersättning betalas med belopp
som är skäligt och fastställs efter ansökan i varje särskilt fall.

§17 Övriga kostnader

A. Övriga kostnader
För andra kostnader än som avses i 13 - 16 §§ betalas ersättning om
den förtroendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa
kostnader. Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga
möjligheter att genom omdisponering av arbete eller på annat sätt
kunnat förhindra att kostnaderna uppkom. Det är då
kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om ersättning ska utgå.
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V. GEMENSAMMA REGLER

§ 18 Hur begärs ersättning och periodisering av utbetalning

A. Begäran av ersättning
För att få ersättning enligt 3 - 6 § §, (förlorad arbetsförtjänst mm) 10 §
(arvode och restid/färdtid samt resor) och 13 - 17 §§ (kostnader) ska
den förtroendevalde anmäla sina förluster och kostnader, samt, där så
anges i respektive paragraf, styrka dem. Vid förlorad arbetsinkomst ska
antalet timmar uppges, vilket vid anfordran ska styrkas. Anmälan görs till
fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller annan som utsetts att ta
emot uppgifterna.

B. Utbetalning av ersättning
Arvode enligt 7 och 9 §§ (fasta arvoden) betalas ut utan föregående
anmälan. Arvode enligt 11 § (gruppledararvode) betalas ut efter skriftlig
framställan från respektive parti.

§ 19 Tidsfrister för begäran
A. Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 3 kan framställas
för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter
mandatperiodens slut.

B. Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån
Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 4 kan
framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader
efter mandatperiodens slut.

C. Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 5 kan
framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader
efter mandatperiodens slut.

D. Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller
förrättning
Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller förrättning enligt §
6 kan framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex
månader efter mandatperiodens slut.

E. Begäran om reseersättning och traktamenten
Begäran om reseersättning och traktamenten enligt § 13 kan framställas för
hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter
mandatperiodens slut.
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F. Begäran om andra ersättningar
Begäran om andra ersättningar enligt §§ 14, 15, 16 och 17 i dessa
bestämmelser kan framställas för hela innevarande mandatperiod, dock
senast sex månader efter mandatperiodens slut.

§ 20 Tolkning och tillämplig

A. Tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser
Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av
kommunstyrelsens allmänna utskott. Tillämpningsföreskrifter utfärdas av
kommunstyrelseförvaltningen.

§ 21 Utbetalning arvoden

A. Utbetalning av årsavoden och övriga arvoden
Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. Övriga arvoden och
ersättningar betalas ut en gång per månad.
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BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL  

KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 

I GISLAVEDS KOMMUN 

 
Antagna av kommunfullmäktige den 15 december 2014, § 54 

 
 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen  

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller 

endast 7-8 § samt 12 – 13 och 17 - 21 §§. Undantag görs dock för heltidsarvoderade 

med mindre tjänstgöring än 100 % av heltid för kommunfullmäktiges sammanträden 

och förrättningar i anslutning till fullmäktiges verksamhet. 

 

 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
 

§ 2 

Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare samt särskilt kallade ersättare har 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semester-

förmåner (3 - 6 §§),  arvode för sammanträde (10 §) och ersättning för kostnader i 

samband med förtroendeuppdraget (13 - 17 §§) för 

 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar, 

 

b) revisorernas sammanträden och förrättningar,  

 

c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 
 

d) protokollsjustering, dock inte för ordförande och vice ordförandena, 

 

e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 

med det kommunala förtroendeuppdraget, 

 

f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen, som  

till exempel personalorganisation,  

 

g) överläggning med företrädare som tillhör annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 
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h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan, referensgrupp eller 

 intressesammansatt organ, 

 

i) presidieöverläggning eller presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd 

eller utskott, 

 

j) besiktning eller inspektion, 

 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 

l) deltagande som kommunens representant eller observatör i styrelse, på bo-

lagsstämma eller motsvarande i organ, där kommunen genom val utsett representant, 

 

m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, som  

inte ersätts av annat arvode, samt 

 

n)  utbildning och information för inte tjänstgörande ersättare vid nämndssammanträde  

en gång per år. 

 

För att ersättning ska utgå vid ovan nämnda tillfällen ska den förtroendevaldes deltagande 

ske efter kallelse till sammanträde eller motsvarande. För att ersättning ska utgå vid 

övriga tillfällen fordras beslut om deltagande av nämnd eller ordförande.  
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT 

FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 

Förlorad arbetsinkomst 
 

§ 3 
Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 

det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

En ersättningsgrundande årsinkomst fastställs genom att den förtroendevalde vid 

första ersättningsanspråk på kalenderåret lämnar uppgifter om sin beräknade 

årsinkomst inkl. semesterersättningar för det kommande året.  

 

Timersättning fastställs genom att beräknad årsinkomst divideras med 12 månader x 

165 timmar. Maximalt utbetalas förlorad arbetsförtjänst med 8 timmar/dag, om inte 

annan arbetstid kan visas. 

 

Förtroendevalda ska kunna styrka att arbetsinkomst förlorats. Den förtroendevalde 

ska medge att kontroller med arbetsgivare eller motsvarande får göras för att 

ersättning ska kunna utgå. Dessutom ska uppgift om hur löneavdrag görs hos 

arbetsgivaren lämnas. Om arbetsinkomsten eller motsvarande ersättningar förändras 

ska anmälan göras till kommunen. 

 

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning 

utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 

uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. 

 

För de förtroendevalda som inte har förlorad arbetsinkomst i form av löneavdrag från 

arbetsgivare eller kassa fastställs årsinkomsten enligt reglerna hos Försäkringskassan 

för sjukpenninggrundande inkomst för egen företagare.  

 

Om inte något av dessa beräkningssätt är tillämpliga, får den förtroendevalde göra 

särskild framställan till kommunstyrelsens allmänna utskott om att annan 

beräkningsgrund ska gälla. 

 

 

Förlorad pensionsförmån 
 

§ 4 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen 

utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 % 

av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den 

förtroendevalda fått för utförda förtroendeuppdrag. Procentsatsen följer de 

kommunala avtalen. 

 

Pensionsavgifterna sätts in i en individuell pensionsförsäkring, som administreras av 
kommunen. 
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Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 

ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

 

 

Förlorad semesterförmån 
 

§ 5 
Förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad semesterförmån ingår normalt i 

ersättningen för förlorad arbetsinkomst, enligt bilaga.  

 

Förtroendevald som kan påvisa annan förlust av semesterförmån än den som ingår i 

förlorad arbetsinkomst får göra särskild framställan om detta.  

 

Vid särskild framställan om förlorad semesterdagsrätt kan semesterdagsförmånen inte 

ersättas med mer än 8 timmar x maximal timersättning x 89,3 %. 

 

 

Särskilda arbetsförhållanden – spilltid och restid 
 

§ 6 

Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och 

förlorad semesterförmån enligt 3-5 § §§ omfattar även nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt. 

Förutsättningen är att det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 

ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller förrättningen 

(spilltid). 

 

Den förtroendevalde ska om möjligt försöka omdisponera arbete och dylikt så att spilltid 

inte uppkommer. 

 

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar också tid för resa till och från samman-

träde och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller 

motsvarande (restid). 
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ARVODEN M.M. 

 

Heltidsarvoderades årsarvoden 
 

§ 7 

Förtroendevalda, som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid, har 

rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 inför varje ny 

mandatperiod. Kommunstyrelsens ordförandes ersättning utgör basen, nivå 1 av tre 

arvodesnivåer, och är 95 % av riksdagsledamotsarvodet. Kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande erhåller samma ersättning, se bilaga 1. Kommunstyrelsens andre vice 

ordförande får 90 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, nivå 2 av tre 

arvodesnivåer. Övriga heltidsarvoderade får 50 % av nivå 2. Under pågående 

mandatperiod fastställer kommunstyrelsen bilaga 1 när riksdagsledamotsarvodet är 

fastställt.  Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre hundratal kronor. 

 

 

Kommunalråden 

De heltidsengagerade kommunalråden, kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande, ska ägna hela sin arbetstid åt de uppgifter 

kommunen i instruktion eller reglementen föreskriver. 

 

I den mån heltidsengagerat kommunalråd väljs till ordförande- eller vice ord-

förandeuppdrag eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse är denne skyldig att åta 

sig detta. Annat arvode ska då inte utgå. I övrigt ska kommunalråd fullgöra uppgifter 

som är förenade med uppdraget och finnas tillgängliga på arbetsplatsen, om inte 

uppdraget hindrar detta. 

 
I arvodet ingår all tjänstgöring och all arbetstid, som är förenat med uppdraget.  

 

Uppdrag utanför kommunens tjänst ska fullgöras på tillkommande ledighet eller 

utnyttjad ledighet med avdrag på arvodet.  

 

Reseersättning mellan hemmet och arbetsplatsen utgår inte för de 100 % arvoderade 

förtroendevalda, som har en fast arbetsplats i Kommunhuset i Gislaved. Se även 

under § 10. 

 

Övriga s.k. heltidsarvoderade 

Ordförande, som är arvoderade efter mer än 40 % tjänstgöringsgrad, ska inom ramen 

för sin arbetstid och sitt arvode fullgöra samtliga uppgifter inom uppdraget, som det 

framgår av nämndens reglemente eller annan instruktion. Dessa benämns 

kommunalråd för aktuell nämnd/område. 

 

Förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode eller restidsarvode utgår inte för 

arvoden på 40 % och däröver. Detta gäller dock inte för kommunfullmäktiges 

sammanträden, se § 1. 

 

Gemensamt 

Heltidsarvoderade förtroendevalda enligt ovan har rätt till semesterledighet i samma 

omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.  I ersättningen 
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ingår ledighet motsvarande det antal dagar som anställd i motsvarande ålder erhåller. 

Vidare utgår motsvarande semesterdagstillägg. Ledigheten ska förläggas på ett sådant 

sätt att uppdraget påverkas i minsta möjliga omfattning.  

 

För heltidsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras på samma sätt som för anställda i 

kommunen. Om den heltidsarvoderade förtroendevalde på annat sätt är förhindrad 

att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

 

Kommunens resepolicy gäller även för förtroendevalda. 

 

Färdtidsersättning utgår enligt samma regler som för anställda vid resa utanför 

kommunen.  

 

Om summan av olika ersättningar enligt 3 § och 7 och 9-10 §§ uppgår till belopp som 

motsvarar det årsarvode som kommunstyrelsens ordförande erhåller, ska arvodena 

maximeras (på årsbasis). I detta läge inträder oppositionsrådets ersättningsnivå och 

ytterligare en heltidsarvoderad förtroendevald med ersättning motsvarande 100 % 

arbetstid har tillkommit. 

 

 

Kommunal pension, årsarvoderade med uppdrag på heltid 
 

§ 8 

För årsarvoderade förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i de kommunala 

pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat dels om Normalpensions-

reglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) för de som tillträtt tom 2002, 

dels om Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), 

som gäller fr.o.m. 1 januari 2003. För förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 

gäller Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

antagna av kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 32. 

 

 

Deltidsarvoderades årsarvoden 
 

§ 9 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till 

begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Nivå 

tre i arvodesnivåerna är 70 % av nivå 1(kommunstyrelsens ordförandes arvode). I 

bilaga 1 sätts %-tal för de olika uppdragen och arvodet i kronor blir %-talet på nivå 

tre. Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre 100-tal kronor. 

 

Den förste vice ordföranden i kommunstyrelsen erhåller inte fast ledamotsarvode 

från kommunstyrelsen. 

 

De vice ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden erhåller 
inte fast ledamotsarvode från respektive nämnd. 
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Arvoden till revisionens ordförande, vice ordförande och ledamöter utgår med fast 

belopp som inte grundas på tid. 

 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom under längre tid än 30 

dagar är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras med 1/30 del av 

månadsarvodet för varje överskjutande dag. Om den årsarvoderade förtroendevalde 

av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande 

mån. 

 

Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler som för 

anställda. Timarvode utgår inte under färdtid. 

 

Årsarvoderad förtroendevald kan avstå sitt fasta arvode till sin ersättare om frånvaron 

är minst en månad. Detta ska ske skriftligt. Bedömning av skäligheten i transport av 

arvode till ersättare bedöms och beslutas av kommunstyrelsens ordförande i form av 

delegationsbeslut. Om frånvaron överstiger 30 dagar kan initiativ till arvodesavdrag 

tas och beslutas av kommunstyrelsens ordförande om den förtroendevalde själv inte 

anmäler frånvaron. Samråd ska innan beslut ske med den förtroendevaldes 

gruppledare. 

 

Om en förtroendevald har flera deltidsuppdrag, som vart och ett understiger 40 % av 

heltid men där den sammanlagda tiden inklusive timarvoden medför ett uttag av 

arbetstid om 40 % eller mer, ska kommunstyrelsen överväga om uppdraget ska om-

vandlas till kombinerat heltidsuppdrag. 

 

Valnämnden har rätt att besluta om särskilt fast arvode enligt bilaga 1 till ordförande 

och vice ordförande i valdistrikt under valår. 
 

Uppgifter för deltidsarvoderade ordförande 

I reglemente för nämnd eller styrelse finns inskrivet vilka uppgifter som åvilar 

ordföranden. Dessa uppgifter ska anses ingå i det fasta arvodet. Strider nämnds 

reglemente mot dessa bestämmelser, gäller det som är fastställt i nämndens 

reglemente. 

 

Om således inget annat framgår av reglemente för nämnden eller styrelsen ingår föl-

jande uppgifter i ordförandeuppdraget:  

 

 Samråd med administrationens personal i alla frågor som rör nämndens arbete 

och uppgifter. 

 

 Samråd om ärenden som ska förekomma till behandling på styrelsens 

sammanträden, förberedelser till nämndssammanträden, ärendeberedning och 

inläsning av ärendena före sammanträdet. 

 

 Ansvar för nämndens protokoll och ansvar för att protokoll och delgivningar 

utsänds i erforderlig omfattning, även om själva arbetet uppdragits till anställd. 

 

 Justering av protokoll. 

 



   

 

 8 

 Kontakter med massmedia. 

 

 Underskrift av nämndens skrivelser i den mån detta inte uppdragits till anställd 

eller annan förtroendevald. 
 

 Beslut och handläggning av ärenden som delegerats till ordföranden. 

 

 Att som ordförande leda nämndens sammanträden. 

 

 Att svara på förfrågningar från allmänheten i ärenden som angår nämndens 

arbetsområde samt ansvara för att till nämnden ankommande ärenden blir be-

svarade. 

 

 Att utåt svara för nämnden.  

 

 Budgetansvarig inom nämndens område. 

 

 Att i övrigt fullgöra de uppgifter som i lag eller reglemente föreskrives. 

 

För övriga arbetsuppgifter, som inte kan hänföras till ovanstående, utgår arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst samt kostnadsersättningar. 

 

Exempel på ersättningsberättigade uppgifter är besök hos kommunmedlem för ärende 

inom nämndens arbetsområde eller andra platsbesök, som erfordras för att skaffa 

information om ärenden eller åligganden; kurser, konferenser och studiebesök 
utanför kommunen, representationsuppdrag för nämndens räkning, 

kommunstyrelsens presidieöverläggningar och ordförandeberedningar ordförande- 

respektive vice-ordförandeträffar.  

 

Den förste vice ordföranden i fullmäktige, nämnder och styrelser ska vid behov 

ersätta ordförande på sammanträden vid frånvaro under sammanlagt en månad per år. 

Förste och andre vice ordförande ska vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för 

nämndens arbetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda uppdrag 

beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning ska utgå. Vid presidie-

överläggningar utgår ordinarie förrättningsersättning och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

Ledamöterna i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

ska för det fasta arvodet vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för respektive 

nämnds arbetsområde i den omfattning som respektive styrelse eller nämnd 

bestämmer. 

 

Revisorerna ska utföra revision av såväl av kommunens räkenskaper och förvaltning 

som av kommunen förvaltade fonder, bolag, stiftelser och kassor, såvida inte stadgar 

eller motsvarande medför att särskilda revisorer utses. Övriga revisionsuppdrag som 

ges av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ersätts enligt särskilda regler, dvs. 

med timarvode mm (se 1 - 2 §§ i ersättningsbestämmelserna). 
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För lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och de verksamhetsdrivande 

stiftelserna ersätts revisorerna och revisorersättarna enligt de beslut om arvodering som 

bolagsstämma resp. årsstämma antar. Arvodet betalas av respektive bolag eller stiftelse.  

 

 

Arvode för sammanträden m.m. 
 
§ 10 

Förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och övriga organ, som inte 

är heltidsarvoderade, har rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på 

sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Timarvodet räknas årligen upp med en % -

sats, baserad på ökningen av riksdagsmannaarvodet. Avrundning görs varje år till 

närmast högre helt krontal. 

 

Grundarvode utgår för varje protokollfört sammanträde med ett timarvode samt 

första timmen som hel timma (= dubbelt timarvode). Därefter ersätts varje påbörjad 

halvtimma. 

 

För övriga förrättningar utgår inte grundarvode men däremot ersätts varje påbörjad 

hel timma. 

 

Timarvode betalas också för restid inom kommunen som åtgår med anledning av 

sammanträdet eller förrättningen, under förutsättning att avståndet från den för-

troendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet överstiger är 

minst 10 km enkel resa eller minst 20 km tur och retur. Ersättning omfattar även tid 

för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller förrättningen.  

 

Restid inom kommunen ersätts enligt följande schablon: 

 

   20 -   39 km 0,5 tim  

   40 -   69 km 1,0 tim 

   70 -   99 km 1,5 tim 

 100 - 129 km 2,0 tim 

                                     osv 

 

Förutsättningen för restiden är att arvode enligt 10 § utgår.  

 
Restidsersättning utgår inte för enkel resa under 10 km eller för resa fram och åter 

under 20 km. Se § 13. 

 

Vid resa med Jönköpings Länstrafik AB eller annat kollektivtrafikföretag i angränsande 

län ska färdtiden räknas efter avståndet mellan start- och målpunkt för resan. Även om 

linjesträckningen gör att restiden och resan blir längre ska avståndet mellan resans 

start- och målpunkt gälla. Samma schablon används som för bilresa. 

 

Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler som för 

anställda. Timarvode utgår inte under färdtid. 

 

Valnämnden har rätt att besluta om förhöjt timarvode med 50 % för valförrättare vid 

helg- och kvällstjänstgöring.  
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Arvode till gruppledare 
 

§ 11 

De partier som är representerade i fullmäktige kan besluta om ersättning till 

förtroendevald, som utsetts till gruppledare. Beslutet är frivilligt och ska ske inom 

ramen för partiets partistöd. Gislaveds kommun står efter framställan från partiet för 

administrationen i samband med utbetalningen av ersättningen. Framställan ska ske till 

kommunstyrelsekontoret senast den 15:e januari varje år av hur stor andel av 

partistödet som ska avsättas till gruppledararvode. 

 

 

     Olycksfallsförsäkring 

 
§ 12 
Förtroendevalda omfattas av olycksfallsförsäkring för resor och tid i samband med 

kommunalt förtroendeuppdrag. 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 

Resekostnader och traktamenten 
 

§ 13 

Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de 

grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen.  

 

För resa med egen bil ersätts den faktiska resvägen mellan bostad eller arbetsplats och 

sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen i kilometer.  

 

För resa med Jönköpings Länstrafik AB ersätts det antal zoner enligt taxan för 

kontantbiljetter för vuxen. Om resan delvis genomförs i annat län ska biljettpriset 

ersättas i denna del. 

 

Reseersättning till arbetsplatsen (Kommunhuset i Gislaved) utgår inte till 100 % 

heltidsarvoderade förtroendevalda (kommunalråden). 

 

Traktamente utgår enligt det kommunala reseavtalet vid förrättning utanför 

kommunen. 

 

Kommunens resepolicy ska följas, vilket bland annat innebär att samåkning bör ske om 

möjligheten finns. 

 

 

Barntillsynskostnader 
 

§ 14 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 

särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.  

 

För barn som redan är inskrivna i barnomsorgsverksamhet erbjuds förlängd 

barnomsorg. För barn som inte är inskrivna i barnomsorgsverksamhet ges ersättning 

för barntillsynskostnader med maximalt 10 timmar per dag. Ersättningen per timme 

grundas på snittlönen för dagbarnvårdare omräknat till timlön. 
 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller för tid då 

barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 

 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk anhörig 
 

§ 15 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller förrättningar för vård eller tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk person (anhörig) som vistas i den förtroendevaldes bostad.  
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Ersättning för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk anhörig utgår med 

maximalt 10 timmar/dag. Ersättning per timme och person är lika med aktuell 

timersättning för anhörigvårdare enligt kommunalt avtal. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 

närstående. 

 

 

Särskilda kostnader för förtroendevald med 

funktionsnedsättning 

 
§ 16 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 

kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller mot-

svarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, 

ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersätt-

ning betalas med belopp som är skäligt och fastställs efter ansökan i varje särskilt fall. 

 

 

Övriga kostnader 
 

§ 17 

För andra kostnader än som avses i 13 - 16 §§ betalas ersättning om den för-

troendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 

uppkom. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om ersättning ska utgå. 
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

Hur man begär ersättning 
 

§ 18 

För att få ersättning enligt 3 - 6 § §, (förlorad arbetsförtjänst mm) 10 §  (arvode och 

restid/färdtid samt resor) och 13 - 17 §§ (kostnader) ska den förtroendevalde anmäla 

sina förluster och kostnader, samt, där så anges i respektive paragraf, styrka dem. Vid 

förlorad arbetsinkomst ska antalet timmar uppges, vilket vid anfordran ska styrkas. 

 

Anmälan görs till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller annan som utsetts att 

ta emot uppgifterna. 

 

Arvode enligt 7 och 9 §§ (fasta arvoden) betalas ut utan föregående anmälan. Arvode 

enligt 11 § (gruppledararvode) betalas ut efter skriftlig framställan från respektive 

parti. 

 

Avstående av arvode till ersättare, se § 9.  

 

 

      § 19 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 3 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 4 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut. 

 
Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 5 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller förrättning enligt § 6 kan 

framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter 

mandatperiodens slut.  

 

Begäran om reseersättning och traktamenten enligt § 13 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om andra ersättningar enligt §§ 14, 15, 16 och 17 i dessa bestämmelser kan 

framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter 

mandatperiodens slut.  

 

 

Tolkning av bestämmelserna 
 

§ 20 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kom-

munstyrelsens allmänna utskott. Tillämpningsföreskrifter utfärdas av 

kommunstyrelsekontoret. 
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Utbetalning 
 

§ 21 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. 

 

Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång per månad. 

 

 

 

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-12-15     1(3) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf §54    Dnr: KS.2014.152      

 

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 

Gislaveds kommun   

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 Bestämmelser om 

ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun. 

 

Bestämmelserna har aktualiserats igen med förslag från de samverkande 

partierna i majoritet avseende heltidsarvoderade förtroendevalda. Den 

förändring som föreslås är att även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande blir 

heltidsarvoderad. Därmed är kommunstyrelsens ordförande, 

kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice 

ordförande heltidsengagerade kommunalråd. 

 

En förändring har också införts i kommunallagen 4 kap 1 § avseende benämning 

av förtroendevald som fullgör sitt uppdrag på heltid eller betydande del av 

heltid. Där anges nu att dessa ska benämnas kommunalråd eller oppositionsråd 

eller annan benämning som fullmäktige bestämmer. Mot bakgrund av det har en 

komplettering gjorts i bestämmelserna där det nu står att de ordförande, som 

är arvoderade efter mer än 40 % tjänstgöringsgrad, benämns kommunalråd för 

aktuell nämnd/område. 

 

Kommunstyrelsen har tidigare fastställt arvoden för nästkommande år. Inför 

den nya mandatperioden och med den förändringen att arvodena numera ska 

utgå från nivån på riksdagsledamotarvodet har en ny bilaga 1 tagits fram med en 

uppräkning av arvodena i 2015 års nivå. 

 

Kommunstyrelsekontoret har med anledning av ovanstående föreslagit  att 

kommunfullmäktige antar Bestämmelser om ersättningar till kommunalt 

förtroendevalda i Gislaveds kommun, daterade den 18 november 2014, att gälla 

från och med den 1 januari 2015, att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 

25 september 2014, § 131 om att anta Bestämmelser om ersättningar till 

kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun, samt att fastställa Bilaga 1 

med uppräknade arvoden för 2015. 

 

Kommunstyrelsen har den 9 december 2014 beslutar föreslå 

kommunfullmäktige att godkänna förslaget. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2014 

Förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 

Gislaveds kommun daterad den 18 november 2014 

Underlag fasta arvoden och sysselsättningsgrad 

Bilaga 1 med uppräknade arvoden för 2015 

Kommunstyrelsen den 25 november 2014, § 478 

Kommunstyrelsen den 9 december 2014, § 513 

 

Yrkande 

Lars-Ove Bengtsson (C): I första hand: Återremiss till kommunstyrelsen med 

uppdrag att parlamentariska kommittén ska bereda ärendet. I andra hand avslag 

på kommunstyrelsens förslag. 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf §54 (forts.) 

 

Erik Andersson (K): Bifall till Lars-Ove Bengtssons (C) återremissyrkande. I 

andra hand: dels att inte tillsätta 1:e vice ordförande som ett tredje 

heltidsarvoderat kommunalråd, dels som ett minimikrav ta bort det nya 

systemet med arvodesregler och återgå till det tidigare systemet som beräknas 

på avtalsrörelsens utfall, dels att taket på förlorad arbetsförtjänst ska motsvara 

en månadslön på 39 tkr. 

 

Marie Johansson (S) och Maria Lorentsson Gullberg (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag. Avslag på Lars-Ove Bengtssons (C) och Erik 

Anderssons (K) yrkanden. 

 

Marie Lackenbauer (V) och Anders Gustafsson (SD): Bifall till Lars-Ove 

Bengtssons (C) återremissyrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på återremissyrkandet och finner att ärendet 

ska avgöras vid dagens sammanträde. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till att ärendet ska avgöras vid dagens sammanträde. 

NEJ-röst för bifall till Lars-Ove Bengtssons (C) återremissyrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 14 NEJ-röster. 

Kommunfullmäktige har således beslutat att ärendet ska avgöras vid dagens 

sammanträde. 

 

Ordföranden ställer därefter proposition på kommunstyrelsens förslag, Lars-

Ove Bengtssons (C) avslagsyrkande och Erik Anderssons (K) 

andrahandsyrkanden och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att anta Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 

Gislaveds kommun daterade den 18 november 2014 att gälla från och 

med den 1 januari 2015,  

 

att upphäva kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2014, § 131om 

att anta Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i 

Gislaveds kommun, samt 

 

att fastställa Bilaga 1 till arvodesreglerna med uppräknade arvoden för 2015. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Kf §54 (forts.) 

  

Reservation 

Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove 

Bengtsson (C), Inga-Maj Eleholt (C) och Anders Martinsson (C) reserverar sig 

till förmån för Lars-Ove Bengtssons (C) yrkanden. 

Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för sina yrkanden. 

Marie Lackenbauer (V) reserverar sig till förmån för sitt yrkande. 

 

Anders Gustafsson (SD), Leif Andersson (SD), Ulf Poulsen (SD), Sören 

Axelsson (SD), Bo Östvall (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) till förmån för 

Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

 

Expedieras till: 

Samtliga nämnder och styrelser 

Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 

Kommunstyrelsekontoret, lönefunktionen 

Kommunstyrelsekontoret, arkivfunktionen 
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I kommunallagen (2017:725) finns de grundläggande bestämmelserna om kommunalt
partistöd.

I Gislaveds kommun ska därutöver följande gälla.

1 § Rätt till partistöd

Det lokala partistödet i Gislaveds kommun utgår till partier som är representerade i
kommunfullmäktige i enlighet med vad som föreskrivs i 4 kap. 29 § andra stycket
kommunallagen.

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

2 § Partistödets syfte
Partistödets ändamål och syfte är att genom ekonomiskt bidrag och stöd till politiska
partier stärka deras ställning i den kommunala demokratin och stödet ska användas för
politisk verksamhet med anknytning till Gislaveds kommun.

3 § Grundstöd och mandatstöd

Bruttobelopp
Gislaveds kommun ska varje år fördela ett totalt belopp till de partier som är
representerade i kommunfullmäktige som motsvarar antalet mandat i
kommunfullmäktige multiplicerat med 60 % av basbeloppet för föregående år.

Partistödet består av ett grundstöd och ett mandatstöd.

Grundstöd
20 % av bruttobeloppet ska fördelas lika mellan de i kommunfullmäktige
representerade partierna.

Mandatstöd
Differensen mellan bruttobelopp och grundstöd ska fördelas lika mellan varje mandat i
kommunfullmäktige.

4 § Fördelning av partistöd

Vid fördelning av partistöd beaktas endast mandat för vilken en vald ledamot är
fastställd enligt 14 kap vallagen (2005:837).

Det mandatbundna stödet reduceras efter respektive partis obesatta mandat. Parti
anses ha obesatt mandat när länsstyrelsen inte kan fastställa ledamot för mandat. Det
mandatbundna stödet reduceras i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat
att de inte kan fastställa ledamot för mandat. Reglering av i förskott utbetalat
mandatbundet stöd görs i samband med näst kommande utbetalning.



Partistöd utgår till dess att representationen i kommunfullmäktige upphör.
Representation anses upphöra när länsstyrelsen inte har något namn att tillgå när det
behöver göras en ny sammanräkning.

Upphör ett parti att vara representerat under ett verksamhetsår upphör utbetalningen
av partistödet i den stund länsstyrelsen till fullmäktige har meddelat att partiet inte
längre är representerat. Det partistöd som under året är utbetalat i förskott återkrävs
inte.

5 § Redovisning och granskning

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som visar att
partistödet har använts för det ändamål som anges i 4 kap. 29 § första stycket
kommunallagen samt partistödets syfte enligt detta dokument.

Redovisningen ska avse perioden 1 januari – 31 december varje år och ges in till
kommunfullmäktige (kommunstyrelsekontoret) senast sex månader efter
redovisningsperiodens (kalenderårets) utgång.

Av redovisningen ska framgå:
 Organisationsnummer för partiet.
 Partiföreningens stadgar.
 Uppgift om partiföreningens styrelseledamöter samt revisorer för innevarande

år.
 Årsredovisning från föregående år samt protokoll från årsmöte som visar att

ansvarsfrihet beviljats. Av årsredovisningen ska det framgå hur partistödet har
använts.

 Uppgift om partiföreningens bankgiro, plusgiro eller bankkonto.
Bankkontouppgiften ska styrkas med bankontobevis.

 Protokoll från partiföreningen som visar vem som tecknar föreningens firma.
 Partiets kontaktperson avseende partistöd.

En av mottagaren (de politiska partierna) utsedd särskild granskare ska granska om
redovisningen ger en rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet.
Granskarens rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.

Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra styckena
kommunallagen.

6 § Årlig utbetalning

Partistödet betalas ut årligen i förskott vid två tillfällen varje år. Utbetalning sker i
februari och augusti. Utbetalningen i februari avser januari – juni månad och
utbetalningen i augusti avser juli – december månad. Utbetalning sker efter beslut av
kommunfullmäktige i januari.



Kommunfullmäktige får besluta att partistöd inte ska betalas till parti som inte lämnar
redovisning och granskningsrapport enligt 4 kap. 31 § första och andra styckena
kommunallagen.



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

4 § Fördelning av partistöd

Vid den årliga fördelningen av partistöd är det enligt kommunallagen nu möjligt att ta
hänsyn till om partiet lyckats bemanna sina platser eller inte. Om det ska vara möjligt
att avstå från att betala ut fullt partistöd till partier med ”tomma stolar” behövs en
lokal regel för det.

Enligt reglerna i § 4 kan det mandatbundna partistödet minska för partier som inte
lyckas bemanna alla sina platser. Lyckas partiet inte bemanna någon plats
överhuvudtaget kan också grundstödet dras in. Det är något som fullmäktige måste ta
ställning till därav skrivningen i de två sista styckena i § 4 i förslaget till partistödsregler.

4 § fjärde stycket innehåller en regel som gör det möjligt att förlänga partistödet för en
viss period efter det att representationen upphört. Om kommunen vill ha en sådan
avtrappningsregel och hur lång avtrappningstiden ska vara är en lokal fråga. Av lag följer
dock att perioden inte får vara längre än ett år. Väljer man helt att avstå från en
reglering kommer partistödet att upphöra samtidigt som representationen upphör.

5 § Redovisning och granskning

Den närmare utformningen av redovisningen är inte lagreglerad. I propositionen (prop.
2013/14:5, sid 78-79) finns vissa vägledande uttalanden.

”Det väsentliga är att redovisningen är utformad på ett sådant sätt att den ger en
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Det innebär bl.a. att redovisningen
bör omfatta allt det partistöd som har använts, både det som har mottagits för det senaste
året och det som eventuellt sparats från tidigare år, Däremot kan naturligtvis inte partierna
tvingas att redovisa användningen av partistöd som har mottagits för tid före det att de
föreslagna redovisningsbestämmelserna ska tillämpas.”

Redovisningen behöver innehålla mer än ett uttalande att stödet har använts för att
stärka partiets ställning i den kommunala demokratin. Av redovisningen bör bl.a.
framgå i vilken mån överföringar har gjorts till delar av partiorganisationen utanför den
utbetalande kommunen samt vilka motprestationer som i så fall har erhållits.

6 § Årlig utbetalning

Syftet med reglerna om redovisning och granskning är att göra underlag och beslut
kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängliga för allmänhet och media. Hur
partierna väljer att presentera hur de utnyttjar sitt stöd i förhållande till medborgare
och media är en fråga för respektive parti. De handläggningsåtgärder som ingår i den
sedvanliga beredningen inför ett beslut i kommunfullmäktige tar därför sikte på att i lag
och lokala regler föreskrivna formkrav är uppfyllda. Har inte redovisning lämnats eller
saknas en granskningsrapport (granskningsintyg) ska kommunfullmäktige besluta att



stöd inte ska betalas ut.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §297 Dnr: KS.2018.164 1.1.4

Regler för kommunalt partistöd

Ärendebeskrivning
En revidering av reglerna för kommunalt partistöd har gjorts inför
mandatperioden 2019-2022.

Lokalt partistöd ska syfta till att stärka partierna i den kommunala demokratin.
Varje kommun bestämmer om partistöd ska betalas ut och hur stort det ska
vara. Lokalt partistöd får bara bestå av ett grundstöd och/eller ett
mandatbundet stöd. Partistödet får bara betalas ut till ett politiskt parti som är
en juridisk person. Det innebär att det måste finnas en registrerad lokal
partiförening som kan ta emot stödet.

Fullmäktige har fattat beslut om att de partier som får stöd ska redovisa att
stödet använts för sitt ändamål. Redovisning ska ske per kalenderår och vara
inlämnad till kommunen senast per den 30 juni året efter det att stödet
lämnats. Redovisningen av hur partistödet använts ska dessutom granskas.
Partierna utser själva sin granskare. Granskaren ska årligen lämna en
granskningsrapport med ett intyg om att redovisningen ger en rättvisande bild
av hur partistödet har använts.

Fullmäktige måste också fatta årliga beslut om utbetalning av partistödet.
Fullmäktige får besluta om att stöd inte ska utbetalas till ett parti som inte i tid
lämnar in en redovisning respektive granskningsrapport.

Kommunstyrelseförvaltningen har sett över reglerna för kommunalt partistöd
och uppdaterat dem med anledning av att en ny kommunallag har trätt i kraft
sedan reglerna antogs senast.

Beslutsunderlag
Nuvarande regler för kommunalt partistöd antagna den 25 september 2014
Förslag till nya regler för kommunalt partistöd daterade den 28 augusti 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 augusti 2018
Kommunstyrelsen den 26 september 2018, § 277

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta regler för kommunalt partistöd daterade den 28 augusti 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-08-27     1(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §131    Dnr: PLAN.2011.4   214  
 
Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  
 
Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och 
ett mindre antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön och görs på initiativ 
från markägaren.  Användningen är i enlighet med fördjupad översiktsplan för 
Isabergsområdet (KF 2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö 
kommun, samt planen för "Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Gislaveds 
kommun. Underlag till ÖP 16" (2016-06-21) 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för 
Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  skulle skickas ut på 
samrådsremiss. Utifrån yttranden som inkom upprättades en 
samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 
 
Den 22 januari 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag 
till detaljplan för granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades 
skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna.  
 
Den 1 juni 2015 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län valde att överpröva planen med skälet att förutsättningarna för 
att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt inom planområdet inte var tillräckligt 
utrett. Den 12 oktober 2015 beslutade länsstyrelsen att upphäva 
kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.  
 
Planförslaget kompletterades med en översiktlig VA-utredning som redovisade 
möjligheterna att lösa vatten och avlopp inom planområdet. Den 17 december 
2015 beslutade bygg- och miljönämnden att ställa ut förslag till detaljplan för 
granskning igen. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen 
och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till 
detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 18 januari till den 22 februari 
2016. 
  
Den 28 april 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i 
Jönköpings län beslutade den 10 maj 2016 att inte pröva kommunens 
antagandebeslut.  
 
Detaljplanen blev överklagad av närboende. Den 30 augusti 2016 avslog 
Länsstyrelsen överklagandena och fastställde kommunfullmäktiges beslut att 
anta planen. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades hos mark- och miljödomstolen vid Växjö 
tingsrätt. Den 24 maj 2017 upphävde mark- och miljödomstolen Gislaveds 
kommuns beslut att anta planen. Motiveringen var att det behövs göras en 
närmare inventering av förekomsten av skyddade arter såsom mattlummer 
inom planområdet samt en analys av vilka konsekvenser en exploatering skulle 
kunna ha på kortare och längre sikt för skyddade arter och en redovisning av 
möjliga skyddsåtgärder. 
 
Gislaveds kommun ansökte om prövningstillstånd hos mark- och 
miljööverdomstolen vid Svea hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade 
den 12 januari 2018 att inte ge prövningstillstånd och att mark- och 
miljödomstolens dom om upphävande av detaljplan står fast.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-08-27     2(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Bm §131 (forts.) 
 
Planförslaget har kompletterats med en naturinventering som redovisar vilka 
värdefulla arter som finns inom området och vilka åtgärder som kommer att 
genomföras för att bevara dem. Bebyggelseområdets utformning har anpassats 
och minskats med hänsyn till resultatet av inventeringen. Huvuddelen av 
befintliga förekomster av lummer har undantagits från bebyggelse.  
 
Därför ställdes detaljplanen ut för granskning igen. Myndigheter, sakägare och 
berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i 
ortstidningarna. Förslaget till detaljplan har funnits utställt för granskning under 
tiden den 9 juli - den 12 augusti 2018. 
 
Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Utlåtande  
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 
 
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget  
 
att godkänna detaljplaneförslaget 

 
att föreslå kommunfullmäktige att upphäva strandskyddet enligt detaljplanen 

samt att anta Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i 
Hestra 
  

Expedieras till: 
Planenheten för vidareexpediering  
 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §299 Dnr: KS.2014.126 214

Antagande av detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i
Hestra

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Viks strand var ute på granskning mellan den 9 juli och 12
augusti 2018. I granskningen inkom 15 yttranden, varav 11 från föreningar och
privatpersoner som i huvudsak ställer sig mot planen.

Förändringar efter granskningstiden är en komplettering i plankartan med ett 4
meter brett u-område inom prickmark i norra delen av kvartersmarken längs
med vägen. Bestämmelsen avser att "marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar."

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse,
friluftsliv och ett mindre antal permanentbostäder i strandnära läge i Vik vid
Vikaresjön. Användningen är i enlighet med den fördjupade översiktplanen för
Isabergsområdet (KF 2012-12-13) som togs fram tillsammans med Gnosjö
kommun, samt till ÖP16 med underlaget "Landsbygdsutveckling i strandnära
läge".

Detaljplanen antogs av kommunfullmäktige den 28 april 2016 men
överklagades till mark- och miljödomstolen som ansåg att det måste göras
närmare inventering av skyddade arter inom området samt en
konsekvensanalys för vad en exploatering enligt planen skulle innebära.

Kommunen har därför kompletterat planen med en naturvärdesinventering
som redovisar vilka värdefulla arter som finns och vilka åtgärder som tas för
att bevara dem. Planen reviderades med hänsyn till en del av de värden som
inventeringen visar.

Beslutsunderlag
Planbeskrivning Viks strand Antagande 3 2018-04-14
Plankarta Viks strand antagande 3 2018-08-14
Naturvärdesinventering Vik 1:58 2018-06-26 (bilaga 2 till planbeskrivningen)
Översiktlig VA-utredning för Viks strand (bilaga 3 till planbeskrivningen)
Utlåtande Viks strand utlåtande 2018-08-15
Bygg- och miljönämnden den 27 augsuti 2018, §131
Kommunstyrelsen den 26 september 2018, § 275

Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Carina Johansson (C),
Marie-Louise Dinäss (S) och Jan-Eric Pohl (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Detaljplan för Viks strand del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Översiktlig VA-utredning 
för Viks Strand

Gislaved 2015-12-02

BILAGA 3
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Gislaveds kommun december 2015

Översiktlig VA-utredning till detaljplan för Viks strand i Hestra, Gislaveds kommun.

Upprättad av:  Planarkitekt Fredrik Ingstorp, Bygg- och miljöförvaltningen
   Stadsarkitekt Sven Hedlund, Bygg- och miljöförvaltningen
	 	 	 Miljö-	och	hälsoskyddsinspektör	Sofie	Jerslind,	Bygg-	och	miljöförvaltningen
   Teknisk chef Peter Edvinsson, Tekniska kontoret
   VA-chef Antti Vähäkari, Tekniska kontoret
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

INLEDNING

Bakgrund

Gislaveds kommun har utarbetat föreliggande VA-utredning som underlag och bilaga till 
detaljplanearbetet för Viks strand. Området är beläget i Vik vid Vikaresjön sydöst om tätorten 
Hestra.	Det	finns	idag	inga	kommunala	ledningar	i	området.	För	att	kunna	bestämma	om	ett	
område ska anslutas till allmänt vatten och avlopp eller ha enskilt vatten och avlopp behöver 
hänsyn tas till 6§ Lagen om allmänna vattentjänster, LAV (Lag 2006:412): 

”Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas 
vattenförsörjning	eller	avlopp	i	ett	större	sammanhang	för	en	viss	befintlig	eller	blivande	
bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna 
behöver ordnas, och
2.	se	till	att	behovet	snarast,	och	så	länge	behovet	finns	kvar,	tillgodoses	i	verksamhetsområdet	
genom en allmän va-anläggning.”

I praktiken innebär det att en större belastning på människors hälsa eller miljön gör att en 
anslutning till kommunalt VA-nät ska ske. Rättsfall pekar på att ett större sammanhang är 
ungefär ett 20-tal hus. Denna VA-utredning syftar till att undersöka möjligheterna att lösa 
vatten och avlopp tills dess att kommunen kan bygga ut kommunalt vatten och avlopp.

Planförslaget

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett bostadsområde för ca 22 nya tomter för 
permanent- och fritidshus i Vik vid Vikaresjön. Området omfattar cirka 10 hektar som idag 
består av mager skogsmark.

Illustration Viks strand

Norr
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Vikaresjön

FÖRESLAGNA VA-LÖSNINGAR

Vattenförsörjning

Vattenförsörjningen föreslås ske med djupborrad brunn. För att undersöka tillgången på 
grundvatten	samt	vattenkvaliteten	har	det	genomförts	provborrning	inom	området,	Jannes	
brunnsborrning 2015-11-10 (bilaga 1). Provborrningen har skett i den punkt som ansetts vara 
en	lämplig	lokalisering	för	en	brunn	som	kan	förse	området	med	vatten	(se	figur	1).	Proverna	
skickades	till	Eurofins	Environment	Sweden	AB	(Bilaga	1)	för	analys.	Provtagningen	visade	
att mängden vatten i området är mycket god, ca 36 000 lit/tim. Kvaliteten på vattnet i den 
borrade brunnen anses vara god. Turbiditeten var förhöjd i analyssvaret, vilket påpekades 
av laboratoriet. En anledning till detta kan vara att renspumpningen av brunnen inte gjordes 
tillräckligt länge. Analysen visar på något förhöjda värden av järn och färgtal, vilket även kan 
bero på den korta tiden för renspumpning. I övrigt verkar vattnet vara av bra kvalitet.

Figur 1. Exempel på dragning 
av vattenledningar

Vattenbrunn

Norr
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Vikaresjön

Spillvatten

Spillvatten	föreslås	pumpas	till	föreslagen	plats	för	behandling	(se	figur	2).	Det	är	av	stor	vikt	
att	platsen	medger	utrymme	för	en	anläggning	t.ex.	infiltrationsbädd.	Anledningen	till	denna	
lokalisering är dels avståndet till närliggande fastigheter och avståndet till sjön. De två närmsta 
fastigheternas vattenförsörjning sker via en överföringsledning från Hestravikens värdshus. 
Den fastighet vars vattentäkt ligger närmst den tänkta lokaliseringen för avlopssanläggningen 
ligger ca 200 meter uppströms. Avståndet till Vikaresjön och badplatsen därvid överstiger 200 
meter. Lokaliseringen har även gjorts med hänsyn till den punkt som undersökts för dricksvatten 
i	området.	Det	finns	inget	som	tyder	på	att	spillvatten	från	avloppsanläggningen	skulle	riskera	
att förorena dricksvattentäkter i området eller närliggande vatten (Vikaresjön).

För att säkerställa att området är lämpligt för en markbaserad avloppsrening, t.ex. en 
infiltrationsbädd,	har	markförhållandena	på	platsen	undersökts.	En	provgrop	grävdes	på	
ett djup av 2 - 2,5 meter för att undersöka avståndet till grundvattet och berg. Varken 
grundvatten eller berg påträffades under undersökningen. I samband med provgrävningen 
togs ett siktprov och skickades för analys till Betongindustri AB. Siktanalysen (bilaga 2) visar att 
marken är lämplig för en markbaserad avloppsrening.

Infiltrationsbädd

Figur 2. Exempel på dragning 
av spillvattenledningar

Pumpstation

Norr
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

FÖRSLAG TILL UTBYGGNAD

I ett exploateringsområde som Viks strand är det inte nödvändigt att ansluta området till 
allmänt vatten och avlopp innan det bedöms vara ett större sammanhang enligt 6§ Lagen 
om allmänna vattentjänster, LAV (Lag 2006:412). Det är heller inte klarlagt att området i närtid 
kommer att exploateras till den grad att området blir ett större sammanhang. 

Tills dess att kommunen bygger ut vatten och avlopp till området behöver vatten och avlopp 
lösas enskilt inom området. För att visa hur vatten och avlopp kan lösas inom området har en 
tänkbar etappindelning gjorts i fyra etapper. 

Etapp 1

I första etappen antas att det byggs ca 3 - 5 bostadshus inom området. För att detta ska 
vara möjligt krävs en brunn för dricksvatten som bostäderna kan anslutas till. För att klara av 
spillvatten föreslås att ledningar byggs ut med självfall till en pumpstation som sedan pumpar 
upp	spillvattnet	till	en	slamavskiljare	och	sedan	vidare	till	en	infiltrationsbädd.	För	1	-	5	hus	
behövs	det	uppskattningsvis	en	infiltrationsyta	på	135	m2.

ETAPP 1

 Pumpstation 

	 Infiltrationsanläggning	(ca	135	m2)

	 			Brunn	för	dricksvatten

	 	 	 Avloppsledning

	 	 	 Vattenledning

	 Slamavskiljare
Pumpstation 

Brunn	för	
dricksvatten

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

Fredrik	Ingstorp
Gislaved	2015-10-06

Infiltrations-
anläggning Utbyggnad av 3 - 5 bostadshus
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Etapp 2

I etapp 2 antas att det byggs upp till 5 - 10 bostadshus. Samtliga bostäder ansluter till ledningar 
för dricksvatten samt spillvatten. Beroende på var i området bostäderna byggs kan det 
behövas	flera	pumpstationer	för	att	pumpa	upp	spillvattnet	till	infiltrationsanläggningen.	För	5	-	
10	hus	behövs	det	uppskattningsvis	en	infiltrationsyta	på	210	m2.

Etapp 3

I etapp 3 antas att det byggs upp till 10 - 15 bostadshus. Samtliga bostäder ansluter till 
ledningar för dricksvatten samt spillvatten. Beroende på var i området bostäderna byggs kan 
det	behövas	flera	pumpstationer	för	att	pumpa	upp	spillvattnet	till	infiltrationsanläggningen.	
För	10	-	15	hus	behövs	det	uppskattningsvis	en	infiltrationsyta	på	285	m2.

ETAPP 2

Pumpstation 

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

Infiltrations-
anläggning

 Pumpstation 

	 Infiltrationsanläggning	(ca	210	m2)

	 			Brunn	för	dricksvatten

	 	 	 Avloppsledning

	 	 	 Vattenledning

	 Slamavskiljare

Fredrik	Ingstorp
Gislaved	2015-10-06

Utbyggnad av 5 - 10 bostadshus

Brunn	för	
dricksvatten

ETAPP 3

Pumpstation 

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

Infiltrations-
anläggning

 Pumpstation 

	 Infiltrationsanläggning	(ca	285	m2)

	 			Brunn	för	dricksvatten

	 	 	 Avloppsledning

	 	 	 Vattenledning

	 Slamavskiljare

Fredrik	Ingstorp
Gislaved	2015-10-06

Utbyggnad ca 10 - 15 bostadshus

Brunn	för	
dricksvatten

Byggrätt utgick 
efter revidering
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Översiktlig VA-utredning för Viks strand

Etapp 4

I etapp 4 antas det att området blir fullt utbyggt med ca 23 stycken bostäder. I detta läge 
behöver kommunen bygga ut ett verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp. 
Anslutning görs förslagsvis norr om planområdet. Då kan området kopplas på det kommunala 
nätet	och	infliltrationsanläggningen	tas	bort.

SAMMANFATTNING

Gislaved	kommuns	bedömning	är	att	det,	tills	ett	20-tal	hus	byggts	eller	ska	byggas,	inte	finns	
någon laglig grund att ansluta allmänt vatten och avlopp till området. Under tiden är en 
godkänd enskild anläggning att föredra. Exploateringstakten i området är således styrande för 
när i tiden allmänt vatten och avlopp kan vara aktuellt. 

Gislaveds kommun december 2015

Bygg- och miljöförvaltningen och Tekniska kontoret 

Bilaga 1 
Vattenanalys 

Bilaga 2
Siktprov

ETAPP 4

Pumpstation 

UTBYGGNAD AV 
VATTEN OCH AVLOPP

 Pumpstation 

    Brunn för dricksvatten

   Avloppsledning

   Vattenledning

Full utbyggnad ca 23 
bostadshus

Anslutning till kommunalt 
verksamhetsområde för VA

Fredrik Ingstorp
Gislaved 2015-10-06

Brunn för 
dricksvatten

Byggrätt utgick 
efter revidering



BILAGA 1

Vattenanalys



Eurofins Environment Sweden AB 

(Lidköping)

Box 887

Sjöhagsg. 3

SE-53119 Lidköping

Tlf:        +46 10 490 8170

Fax:      +46 10 490 8390

AR-15-SL-187132-01

EUSELI2-00292555
Í%R%^ÂÂu:a'Î

Analysrapport

Jannes Brunnsborrning AB 

 Jannes Brunnsborrning AB

Box 39

330 26 BURSERYD

Kundnummer: SL8467008

Provbeskrivning:

177-2015-11100875Provnummer: Ankomsttemp °C

Provtagningsdatum

20,0

2015-11-06

Provet ankom:

BrunnsvattenMatris:

2015-11-10 08:00

Utskriftsdatum: 2015-11-18

Provmärkning: Leif Einarsson Vik 330 27 Hestra

Analys Resultat Enhet Metod/refMäto.

ingenLukt, styrka, vid 20°C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

ingenLukt, art, vid 20 °C a)fd SLV 1990-01-01, metod 

1, mod

FNU12Turbiditet a)SS-EN ISO 7027:200020%

mg Pt/l20Färg (410 nm) a)SS-EN ISO 7887:2012 del 

C

20%

6.4pH a)SS-EN ISO 10523:20120.2

°C21.9Temperatur vid pH-mätning a)SS-EN ISO 10523:2012

mg HCO3/l12Alkalinitet a)SS EN ISO 9963-2:199610%

mS/m4.8Konduktivitet a)SS-EN 27888:199410%

mg/l4.0Klorid a)SS-EN ISO 10304-1:200910%

mg/l4.1Sulfat a)StMeth 4500-SO4,E,1998 / 

Kone

15%

mg/l< 0.20Fluorid a)St Meth 4500-F,E 1998 

mod / Kone

25%

mg O2/l0.35COD-Mn a)fd SS 028118:1981 / mod20%

mg/l< 0.010Ammonium a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.010Ammonium-nitrogen (NH4-N) a)SS-EN 11732:2005 / Kone15%

mg/l< 0.020Fosfat (PO4) a)SS-EN ISO 6878:2005 

/KONE

30%

mg/l< 0.0050Fosfatfosfor (PO4-P) a)SS-EN ISO 6878:2005 

/KONE

30%

mg/l0.49Nitrat (NO3) a)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l0.11Nitrat-kväve (NO3-N) a)SS 028133:1991 mod / 

Kone

20%

mg/l< 0.0070Nitrit (NO2) a)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l< 0.0020Nitrit-nitrogen (NO2-N) a)SS EN 26777:1993 mod / 

Kone

15%

mg/l<1.0NO3/50+NO2/0,5 a)SS 028133:1991 mod / 

Kone

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 1 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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Í%R%^ÂÂu:a'Î

EUSELI2-00292555

°dH0.65Totalhårdhet (°dH) a)Beräkning (Ca+Mg)

mg/l3.4Natrium Na (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 1.0Kalium K (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

20%

mg/l2.8Kalcium Ca (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l< 0.020Järn Fe (efter luftn. och filtr.) a)SS 028150-2 / ICP-AES10%

mg/l0.47Järn Fe (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

mg/l1.1Magnesium Mg (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l0.012Mangan Mn (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

15%

mg/l< 0.020Koppar Cu (end surgjort) a)SS-EN ISO 11885 utg 2 

mod

10%

Kemisk bedömning

Tjänligt med anmärkning (enl. Livsmedelsverkets råd om enskild dricksvattenförsörjning)

pga turbiditeten

Turbiditet är ett mått på vattnets grumlighet och kan indikera en påverkan av ytvatten . Hög turbiditet kan även bero på förekomst av 

järn, lera, kaolit, borrslam och andra partiklar. Orsaken till onormala förändringar bör alltid undersökas.

p g a pH (t).

Vattnets låga pH medför en ökad risk för ledningsangrepp .

Fluoridhalten understiger för kariesförebyggande verkan gynnsamt värde.

Alkaliniteten ligger under 60 mg/l HCO3 vilket ökar risken för korrosionsangrepp på ledningarna.

Anmärkningar: t = teknisk

Hur tolkar jag resultatet?

Förklaring till analysresultatet gällande din brunnsvattenanalys hittar du på vår hemsida: 

www.eurofins.se/tjanster/miljo-vatten/dricksvatten/brunnsvatten

Utförande laboratorium/underleverantör:

a)  Eurofins Environment Sweden AB (Lidköping), SWEDEN

Kopia till:

 Jannes Brunnsborrning AB  (produktion@jannesbrunnsborrning.se)

Denna rapport är elektroniskt signerad.

Britta-Lena Toftby, Rapportansvarig

Mätosäkerheten, om inget annat anges, redovisas som utvidgad mätosäkerhet med täckningsfaktor 2. Undantag relaterat till analyser utförda utanför 

Sverige kan förekomma. Ytterligare upplysningar samt mätosäkerhet och detektionsnivåer för mikrobiologiska analyser lämnas på begäran.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utförande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat. Resultaten relaterar endast till det 

insända provet. Sida 2 av 2

Förklaringar

Laboratoriet/laboratorierna är ackrediterade av respektive lands ackrediteringsorgan. Ej ackrediterade analyser är markerade med *

AR-003v37
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Detaljplan för Viks strand,  
del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra 
 

 

UTLÅTANDE 
 
 
Inledning 
Planens syfte är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett mindre antal 
permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön och görs på initiativ från markägaren.  Användningen är 
i enlighet med fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet (KF 2012-12-13) som gjordes av 
Gislaved och Gnosjö kommun, samt planen för "Landsbygdsutveckling i strandnära läge i 
Gislaveds kommun. Underlag till ÖP 16" (2016-06-21) 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade den 11 juni 2014 att förslag till detaljplan för Viks strand, del 
av fastigheten Vik 1:58 i Hestra  skulle skickas ut på samrådsremiss. Utifrån yttranden som 
inkom upprättades en samrådsredogörelse och planförslaget reviderades. 
 
Den 22 januari 2015 beslutade bygg- och miljönämnden att låta ställa ut förslag till detaljplan för 
granskning. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och annonsering om 
utställningen gjordes i ortstidningarna.  
 
Den 1 juni 2015 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i Jönköpings län valde att 
överpröva planen med skälet att förutsättningarna för att lösa vatten- och avloppsfrågan lokalt 
inom planområdet inte var tillräckligt utrett. Den 12 oktober 2015 beslutade länsstyrelsen att 
upphäva kommunfullmäktiges beslut att anta detaljplanen.  
 
Planförslaget kompletterades med en översiktlig VA-utredning som redovisade möjligheterna att 
lösa vatten och avlopp inom planområdet. Den 17 december 2015 beslutade bygg- och 
miljönämnden att ställa ut förslag till detaljplan för granskning igen. Myndigheter, sakägare och 
berörda informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. 
Förslaget till detaljplan fanns utställt för granskning under tiden 18 januari till den 22 februari 
2016. 
  
Den 28 april 2016 antog kommunfullmäktige detaljplanen. Länsstyrelsen i Jönköpings län 
beslutade den 10 maj 2016 att inte pröva kommunens antagandebeslut.  
Detaljplanen blev överklagad av närboende. Den 30 augusti 2016 avslog Länsstyrelsen 
överklagandena och fastställde kommunfullmäktiges beslut att anta planen. 
 
Länsstyrelsens beslut överklagades hos mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt. Den 24 
maj 2017 upphävde mark- och miljödomstolen Gislaveds kommuns beslut att anta planen. 
Motiveringen var att det behövs göras en närmare inventering av förekomsten av skyddade 
arter såsom mattlummer inom planområdet samt en analys av vilka konsekvenser en 
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exploatering skulle kunna ha på kortare och längre sikt för skyddade arter och en redovisning av 
möjliga skyddsåtgärder. 
 
Gislaveds kommun ansökte om prövningstillstånd hos mark- och miljööverdomstolen vid Svea 
hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen beslutade den 12 januari 2018 att inte ge 
prövningstillstånd och att mark- och miljödomstolens dom om upphävande av detaljplan står 
fast. 
 
Planförslaget har kompletterats med en naturinventering som redovisar vilka värdefulla arter 
som finns inom området och vilka åtgärder som kommer att genomföras för att bevara dem. 
Bebyggelseområdets utformning har anpassats och minskats med hänsyn till resultatet av 
inventeringen. Huvuddelen av befintliga förekomster av lummer har undantagits från bebyggelse.  
Därför ställdes detaljplanen ut för granskning igen. Myndigheter, sakägare och berörda 
informerades skriftligen och annonsering om utställningen gjordes i ortstidningarna. Förslaget till 
detaljplan har funnits utställt för granskning under tiden 9 juli - den 12 augusti 2018. 
 
Samtliga inkomna yttranden under granskningen har beaktats. Endast sakliga frågor som rör 
planförslagets utformning och innehåll har kommenterats av kommunen i detta utlåtande. 
 
Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden 
  
Länsstyrelsen Jönköpings län 2018-08-02 Ingen erinran 
Lantmäteriet 2018-07-06 Ingen erinran 
E.ON Energidistribution AB  2018-07-06 1 
Trafikverket 2018-08-08 2 
Naturskyddsföreningen i Gnosjö 2018-08-07 ; 2018-08-13 3 
A S 2018-08-08 4 
A N 2018-08-09 5 
M N 2018-08-09 6 
J E  2018-08-10 7 
D E & M E  2018-08-10 8 
E W 2018-08-12 9 
U-B M & L J 2018-08-12 10 
M W genom H Å A 2018-08-12 11 
Strandskyddarna  2018-08-12 12 
O M & M M 2018-08-12 13 

 
Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer. För fullständiga formuleringar hänvisas till 
respektive skrivelse, som finns tillgängliga på Bygg- och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. 
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1. E.ON Energidistribution AB 
 
Vi noterar att det på plankartan endast är utlagt prickmark i norra delen i kvartersmarken längs 
med vägen. För att befintliga högspänningskablar ska vara förenlig med detaljplanen så yrkar 
E.ON att det i plankartan sätts ut ett 4 meter brett u-område med markkablarna i mitten. Den 
restriktion i markanvändningen som egenskapsbestämmelsen medför bör redovisas i 
planbestämmelserna. E.ON föreslår följande formulering i planbestämmelserna vid beteckningen 
u: ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar. Inom området får inte bedrivas 
verksamhet eller vidtas åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska 
starkströmsanläggningar”. 
 
För övrigt noterar vi att E-område lagts ut på plankartan med planbestämmelser vilket vi är 
tacksamma för.  
 
E.ON förutsätter att vi inte drabbas av några kostnader i samband med planens genomförande 
samt att kontakt tas i ett tidigt skede för att träffa överenskommelse kring elanslutningen i 
området. 
 
Kommentar: 
Plankartan kompletterades med ett 4-meter brett u-område inom prickmark i norra delen av 
kvartersmark längs med vägen.  
Bestämmelsen vid beteckningen u avser att ”Marken ska vara tillgänglig för allmänna underjordiska 
ledningar”. 
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2. Trafikverket 
 
Trafikverket har tidigare i samrådsskedet lämnat ett yttrande, TRV 2014/46811 och i 
granskningsskedet, TRV 2015/6778 och TRV 2016/2345. Trafikverket önskade en redogörelse 
om trafikalstring för att kunna bedöma påverkan på de statliga vägarna. Trafikverket betonar att 
vi kan komma till ett läge när det är nödvändigt med åtgärder som ska bekostas av 
kommunen/exploatören. Planområdet ingår som en del i kommunens fördjupade översiktsplan 
för Isabergsområdet tillsammans med flera områden. Tillsammans är det möjligt att dessa 
generera en så stor trafikökning att åtgärder på de statliga vägarna behövs. 
I granskningshandlingarna har detaljplaneförslaget kompletterats med tre scenarier där 
planområdet genererar 40-130 fordon/dygn som antas fördelas lika mellan anslutningarna mot 
väg 26 och väg 151. Till detta kommer befintlig trafik från konferensanläggning och Vik. 
Kommunen menar att påverkan på anslutningarna antas vara marginell och att inga åtgärder 
behövs. 
Trafikverket har inga nya synpunkter på planförslaget, vid behov av framtida åtgärder hänvisar vi 
till våra synpunkter ovan. 

 
Kommentar: 
Noterat. 
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3. Naturskyddsföreningen i Gnosjö 
 
Yttrande från 2018-08-07 
Naturskyddsföreningen begär anstånd för att inkomma med synpunkter på 
granskningshandlingarna för detaljplanen rörande del av Vik 1:58, Viks strand till den 30 
september 2018. 
Granskningstiden är förlagd till juli och början av augusti då hela Sverige har semesterstängt, 
frivilliga är bortresta osv. Det vore respektfullt om kommunen framdeles väljer lämpligare tider 
än juli och början av augusti samt december som tider för synpunkter inför så här viktiga beslut. 
 
Yttrande från 2018-08-13 
Trots Gislaveds kommuns försök att avhjälpa de brister som Mark- och Miljödomstolen 
påpekade i sin dom, konstaterar Naturskyddsföreningen att underlaget för detaljplanen 
fortfarande är ofullständigt. Det gäller särskilt naturinventeringen med åtföljande brister i 
konsekvensbeskrivningen. 
Naturskyddsföreningens och Mark- och Miljörättsbyråns tidigare synpunkter och inlagor till alla 
instanser rörande aktuell detaljplan, kvarstår som synpunkter även till denna granskning. (Skickas 
ej som bilagor då kommunen redan har dessa handlingar). 
Tvärtemot vad kommunen påstår, skulle det rörliga friluftslivet allvarligt begränsas och 
försämras om detaljplanen genomförs. Det är t ex knappast utveckling av rörligt friluftsliv när 
miljön omkring en kanotlägerplats förändras från rofylld naturmiljö till urbaniserat stök med 
vägar, bilar, hus, Va-anläggningar etc. 
Allmänheten behöver fri tillgång till detta strandnära naturliga friluftsområde. 
Naturskyddsföreningen företräder naturen och allmänhetens intressen. 
 
Kommentar: 
Bygg- och miljönämnden kommer inte att medge anstånd eller förlänga tiden för inkommande av 
synpunkter på granskningshandlingen. Detaljplanen är väl känd för alla berörda och tiden för 
granskning har varit något utsträckt, drygt 5 veckor, mot lagkravets 3 veckor. Planen har kompletterats 
med en naturvärdesinventering som utförts under försommaren och då har det fallit sig naturligt att 
granskningen ligger under sommarhalvåret. Vi har också uppfattningen att det varit till grannarnas 
fördel att granskningen sker under sommaren då några av dem är sommarboende och att de då ges en 
bra chans ta del av handlingarna. 
 
Genomförd NVI av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB följer den nationella standarden SS 
190001:2014 tillsammans med SIS-TR 199001:2014. Mark och miljödomstolens domskäl från 2017-
05-24 berör naturvärdena inom planområdet och förekomst av ev. skyddade arter i området. Dessa 
finns beskrivna i genomförd NVI. Kommunens bedömning är att NVI är fullständigt och i enlighet med 
mark- och miljödomstolens dom. 

Allmänhetens tillgång till detta strandnära friluftsområde kommer att öka med genomförandet av 
detaljplanen. Med detaljplanen fastställs viken med sandstrand till badplats, vilket den inte är idag. 
Vägen är idag en privat skogsväg som ej får allmänt utnyttjas och kan stängas / låsas, där allmänheten 
inte äger rätt att köra och det är enligt terrängkörningslagen inte tillåtet att parkera i skogen. 
Tillgängligheten till badplatsen kommer att öka och möjligheten att parkera i närheten kommer att 
finnas. 
För att säkerställa fri passage för allmänheten längs strandlinjen finns minst 20 meters strandskydd 
över hela planområdet. Området utefter sjön kommer fortsättningsvis vara allemansrättsligt tillgängligt. 
Badplatsen och rastplatsen för kanotled Nissan säkerställs i detaljplanen som naturmark respektive 
friluftsområde. 
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4. A S 
 
Mark och Miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt beslutade i sin dom P 3916-16, 14 juni 2017, att 
Detaljplanen Viks Strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra skulle upphävas på grund av 
åberopade brister. De konstaterade att för att kunna möjliggöra en bedömning av miljöpåverkan 
behövs följande: 
- En närmare inventering av förekomsten inom planområdet av skyddade arter, såsom 
mattlummer  
- En analys av vilka konsekvenser för skyddade arten en exploatering skulle kunna ha på kortare 
och längre sikt 
- En redovisning av möjliga skyddsåtgärder 
 
Mark- och miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt konstaterar i sin dom P 5615-17, 11 jan 2018, 
att beslutet om upphävande av samma detaljplan inte kan överklagas. 
 
Den 25 juni 2018 skickade Gislaveds Kommun ut ett brev med en komplettering till den av de 
ovan nämnda instanserna upphävda detaljplanen. 
 
Efter att ha tagit del av kompletteringen till detaljplanen anser jag att den inte kan anses vara 
tillräcklig eftersom:  

- Detaljplanen som hänvisas till i kompletteringen är upphävd enligt domstolsbesluten ovan 
och det saknas möjlighet till överklagande 

- Det saknas en opartisk granskning av kompletteringen som är utförd av en firma som är 
betald av parten som har intresse i målet 

- Tre bestånd av den skyddade arten mattlummer anses påverkas negativt av bebyggelsen 
- Klockgentiana har identifierats i anslutning till det planerade byggområdet och en stark 

avrådan nämns från att anlägga stigar i närheten. För ett planerat byggområde av denna 
storlek, kan det inte anses rimligt att anta att personer inte kommer ströva i området. 
Saknas stigar, är sannolikheten dessutom ännu högre att klockgentianan påverkas 
negativt. 

- En tillräcklig analys av vilka konsekvenser för skyddade arten en exploatering skulle 
kunna ha på kortare och längre sikt saknas i kompletteringen. 

- En tillräcklig redovisning av möjliga skyddsåtgärder saknas. 
- En miljökonsekvensbeskrivning saknas 

 
Därmed bör inte projektet kunna fortgå. 
 
Kommentar: 
Den 24 maj 2017 upphävde mark- och miljödomstolen (MMD) vid Växjö tingsrätt Gislaveds kommuns 
beslut att anta planen.  
Gislaveds kommun ansökte om prövningstillstånd vid mark- och miljööverdomstolen (MMöD) vid Svea 
Hovrätt men fick inte prövningsrätt.  
MMöD beslutade i sin dom den 12 januari 2018 att: 
”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 
därför fast.”  
Detta innebär dock inte att detaljplanen inte kan antas. MMöD beslut innebär endast att kommunens 
beslut att anta detaljplanen är upphävt enligt MMDs dom och att MMöDs beslut om att inte ge 
prövningstillstånd inte kan överklagas. Om detaljplanen kompletteras med det som MMD i sin dom 
ansåg bristfälligt eller saknades kan planen antas på nytt.  
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Kommunen har i tidigare skede själva genomfört en naturvärdesinventering (NVI). I och med att 
kommunen själv genomfört denna har viss osäkerhet i bedömningens trovärdighet och opartiskhet 
uppstått. För att utföra en ny opartisk och mer omfattande NVI anlitades en oberoende biolog av 
fastighetsägaren.  
Eftersom det ligger på fastighetsägares ansvar att visa detaljplanens eventuella påverkan på miljö faller 
det sig naturligt att denna även måste anlita en utomstående resurs med kompetens och erfarenhet för 
uppdraget. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö har en väl etablerad verksamhet och har jobbat med 
frågor gällande biologi och miljö i 10 år och det finns inget skäl att betrakta dem som partiska. 
Nämnda företag genomför årligen mellan 40-60 olika uppdrag där uppdragsgivare utgör såväl av 
privatpersoner, företag som myndigheter såsom kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket m.fl.   
  
För de tre mindre bestånd av mattlummer som påverkas av bebyggelsen kan dispens sökas hos 
länsstyrelsen. Ytorna med förekomst av mattlummer som skyddas i detaljplanen med bestämmelsen 
”NATUR” motsvarar ca 3200 kvm. De tre mindre ytor som kommer att påverkas av byggnation 
motsvarar ca 150 kvm. 
  
Vad gäller klockgentiana i området har MMD redan konstaterats att ”området där klockgentiana växer 
är i tillräcklig utsträckning skyddad genom detaljplanen”. Området som hyser klockgentiana ligger i vad 
som i planen angivits som naturmark. I NVI beskrivs flera möjliga sätt att bidra till att upplysa om 
artens förekomst till allmänheten och därmed minska eventuell negativ påverkan från slitage och annan 
störning. 
NVI har beskrivit detta i samband med att det inte bedöms att dess bevarandestatus riskerar påverkas 
regionalt eller nationellt av aktuella planen. Förslag på skyddsåtgärder och försiktighetsmått ges även i 
NVI:ns avslutande del. 
  
En redovisning av möjliga skyddsåtgärder ingår normalt inte i en NVI enl SS 190001:2014 utan görs i 
den efterföljande eventuella MKB:n för detaljplanen. NVI:n föreslår skyddsåtgärder som bedöms som 
tillräckliga. Förslag på kompensationsåtgärder ges även. Kommunens åsikt är att analysen av vilka 
konsekvenser för skyddade arten en exploatering skulle kunna ha på kortare och längre sikt samt en 
redovisning av möjliga skyddsåtgärder är tillräckligt utredda i NVI.  
  
Kommunen har genomfört en behovsbedömning och detaljplanen antas inte medföra en betydande 
miljöpåverkan och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.  
 
Användningen i detaljplanen är i enlighet med fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet (KF 
2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun. Det finns en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som en bilaga till FÖP för Isabergsområdet (KF 2012-12-13). 
Enligt denna MKB innebär fördjupad översiktsplanförslaget, med föreslagna åtgärder, en välavvägd 
utveckling med lämpliga exploateringsförslag som bidrar till att skyddet av värdefulla områden kan 
säkerställas samtidigt som Isabergsområdet har möjlighet att utvecklas. Lämpligheten av planen är till 
största del utrett i och med denna miljöbedömning, som kan kompletteras med ytterligare utredningar 
(NVI, VA-utredning, geoteknisk undersökning). 
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5. A N 
 
Vad gäller ovanstående detaljplan vill jag framföra följande synpunkter: 
Kan en upphävd plan kompletteras? Gäller ej Mark- och miljööverdomstolens dom 2018-01-12? 
Kan man utgå från Mark- och miljödomstolens i Växjö dom 2017-05-24, när planen är upphävd i 
högre instans? I det utsända brevet angående granskning av det ”nya” planförslaget 2018-06-25 
anges ej Mark- och miljööverdomstolens dom. 
Varför har kommunens hemsida angående Vik 1:58 ej uppdaterats efter domen 2018- 01-12 
angående upphävande av detaljplanen? Efter mitt telefonsamtal med ansvarig planarkitekt 2018-
07-09 har kommunens hemsida kompletterats samma dag med upplysning om Mark- och 
miljööverdomstolens dom. På hemsidan stod därefter att sidan reviderats 2018-07-09. Nu har 
hemsidan ytterligare reviderats 2018-08-08. Varför har planarkitekten varit ovetande om Mark- 
och miljööverdomstolens dom? 
 
Varför är granskningstiden just under semestertid 9 juli-12 augusti. Sverige är stängt under 
denna tid, och få personer har möjlighet att granska planen. T ex biblioteket i Hestra där 
detaljplanen är utställd, är öppet tre timmar i veckan under semestertid (måndag 16-19). Frågor 
om förslaget kan besvaras av stadsarkitekten som är på semester till den 6 augusti. Varför för 
kommunen personal och allmänheten bakom ljuset? Kommunen visar prov på respektlöshet och 
nonchalans mot personal och allmänhet. Var finns öppenheten och transparensen som vårt 
svenska demokratiska samhälle är så stolt över? 
 
Angående en miljökonsekvensbeskrivning anser Bygg- och Miljönämnden att en sådan inte 
erfordras. På vilka grunder vilar nämndens tyckande? I den sammanvägda bedömningen framhävs 
att detaljplanen innebär en förändring av förhållandena på platsen, ”Landskapsbilden kommer att 
förändras från obebyggd skogsmark till ett område av hus”. Vägar, el-, avlopps-, 
dricksvattenledningar och slitage på naturen måste bli en oerhörd belastning på strandområdet. 
Vilka blir konsekvenserna? 
 
Genomförandet av planen är mycket tveksamt. Vad gäller vatten och avlopp skall 
gemensamhetsanläggningar upprättas och lokala gemensamma lösningar genomföras. Hur skall 
detta organiseras? Detta förfarande kommer att bli oerhört kostsamt för den enskilde 
fastighetsägaren. All hus kommer inte att byggas samtidigt.  
 
Jag ifrågasätter Naturvärdesinventeringen (NVI) 2018-06-26. Den utfördes på bara en dag, ”en 
solig och vindstilla dag” 2018-05-22 och på beställning av den private exploatören, ej någon 
utomstående. Jag finner indelningen i olika naturvärdesklasser diffus (högsta, högt, påtagligt, visst 
naturvärde). Det viktigaste är enheten i hela området. ”Välkommen till rastplats Vikaresjön! Var 
uppmärksam och se det vilda utan att störa!” står det på en skylt i strandkanten. 
 
”Inga riksintressen för naturvård eller friluftsliv finns heller inom om rådet ”, uppger NVI. Vad 
innebär detta? Anmärkningsvärt är att NVI i inledningen ej informerar om att detaljplanen är 
upphävd av Mark- och miljööverdomstolen 2018-01-12. Man refererar endast till Mark- och 
miljödomstolen i Växjö. 
 
Kommentar: 
Den 24 maj 2017 upphävde mark- och miljödomstolen (MMD) vid Växjö tingsrätt Gislaveds kommuns 
beslut att anta planen.  
Gislaveds kommun ansökte om prövningstillstånd vid mark- och miljööverdomstolen (MMöD) vid Svea 
Hovrätt men fick inte prövningsrätt.  
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MMöD beslutade i sin dom den 12 januari 2018 att: 
”Mark- och miljööverdomstolen ger inte prövningstillstånd. Mark- och miljödomstolens avgörande står 
därför fast.”  
Detta innebär dock inte att detaljplanen inte kan antas. MMöD beslut innebär endast att kommunens 
beslut att anta detaljplanen är upphävt enligt MMDs dom och att MMöDs beslut om att inte ge 
prövningstillstånd inte kan överklagas. Om detaljplanen kompletteras med det som MMD i sin dom 
ansåg bristfälligt eller saknades kan planen antas på nytt.  
 
Kommunen uppdaterade hemsidan med informationen om MMöD beslut den 9 juli 2018. Den sena 
uppdateringen var endast ett misstag och inte en planerad respektlöshet eller nonchalans. 
 
Detaljplanen är väl känd för alla berörda och tiden för granskning har varit något utsträckt, drygt 5 
veckor, mot lagkravets 3 veckor. Planen har kompletterats med en naturvärdesinventering som utförts 
under försommaren och då har det fallit sig naturligt att granskningen ligger under sommarhalvåret. Vi 
har också uppfattningen att det varit till grannarnas fördel att granskningen sker under sommaren då 
några av dem är sommarboende och att de då ges en bra chans ta del av handlingarna.  
Alla sakägare meddelades om detaljplanens granskningstid och fick granskningshandlingarna via post. 
Detaljplanen ställdes ut på kommunens hemsida samt i kommunhuset i Gislaved och i biblioteket i 
Hestra och granskningen annonserades i 2 lokala tidningar. Kommunens planenhet har varit bemannad 
under hela granskningstiden och tillgängliga för att svara på frågor angående detaljplanen. 
 

Kommunen har genomfört en behovsbedömning och enligt den antas detaljplanen inte medföra en 
betydande miljöpåverkan och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.  
I dess beslut har kommunen tagit hänsyn till lagstiftningars riktlinjer enligt  4 kap 34§ i PBL, 6 kap i 
Miljöbalken (1998:808) samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, så som skrivs i deras samråd yttrande ”Länsstyrelsen har även 
tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
behovsbedömningen” (Länsstyrelsens samråds yttrande 2014.08.19). 
Användningen i detaljplanen är i enlighet med fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet (KF 
2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun. Det finns en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som en bilaga till FÖP för Isabergsområdet (KF 2012-12-13). 
Enligt denna MKB innebär fördjupad översiktsplanförslaget, med föreslagna åtgärder, en välavvägd 
utveckling med lämpliga exploateringsförslag som bidrar till att skyddet av värdefulla områden kan 
säkerställas samtidigt som Isabergsområdet har möjlighet att utvecklas. Lämpligheten av planen är till 
största del utrett i och med denna miljöbedömning, som kan kompletteras med ytterligare utredningar 
(NVI, VA-utredning, geoteknisk undersökning). 
 
Vad gäller planens genomförande så kommer den initialt innebära höga kostnader för att etablera 
vägar, VA-ledningar etc., vilket är normalt vid denna typ av exploatering. 
 
För att utföra en ny och mer omfattande NVI än den som kommunen utförde i tidigt skede anlitades en 
oberoende biolog av fastighetsägaren.  
Eftersom det ligger på fastighetsägares ansvar att visa detaljplanens ev. påverkan på miljö faller det sig 
naturligt att denna även måste anlita en utomstående resurs med kompetens och erfarenhet för 
uppdraget. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö som utförde naturvärdesinventeringen har en väl 
etablerad verksamhet och har jobbat med frågor gällande biologi och miljö i 10 år. Företaget genomför 
årligen mellan 40-60 olika uppdrag där uppdragsgivare utgör såväl privatpersoner, företag som 
myndigheter såsom kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, m.fl.    
I NVI utförd av Pro natura hade klockgentiana och lummern samma utbredning. Detaljplanen skyddar 
förekomsten av dessa arter på ett sätt som inte försvårar deras bevarande inom området. 
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Genomförd NVI följer den nationella standarden SS 190001:2014 tillsammans med SIS-TR 
199001:2014 vilket även inkluderar använd naturvärdesklassningen. En NVI inkluderar enbart 
naturvärden, ej friluftsvärden i samband med naturvärdesklassningen. Friluftsvärdena finns dock delvis 
beskrivna i gjord NVI samt att domstolens domskäl att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta 
detaljplanen hänvisade enbart till ev. naturvärden i området.  
Angående avsaknad av mark- och miljööverdomstolens dom i NVI framgår av det att Mark- och 
miljööverdomstolen ej prövat detaljplanen i sak eftersom inget prövningstillstånd gavs 2018-01-12 när 
Gislaveds kommun överklagade mark och miljödomstolens beslut. Beslut från högsta instans i saken i 
nuläget utgörs därför av mark- och miljödomstolen dom att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att 
anta detaljplanen. 
 

Riksintressen fastställs av riksdagen. Ett område av riksintresse har skydd mot påtagliga skador i natur- 
eller kulturmiljön. Planområdet ingår inte i något område av riksintresse enligt Naturvårdsverkets 
hemsida:  
https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-
omrade/Naturvard/Skydd-av-natur/Omraden-av-riksintresse/ 
samt  
http://skyddadnatur.naturvardsverket.se/ 
 
Aktuellt planområde hyser inga riksintressen för naturvård och friluftsliv, vilket dock inte är samma sak 
som att dessa värden helt saknas i området. De är  dock ej av sådan art/kvalitet att de av riskdagen 
bedömts uppnå riksstatus/nationellt intresse. 
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6. M N 
 
Efter att ha tagit del av kompletteringen till detaljplanen anser jag att den inte kan 
anses vara tillräcklig eftersom 
Detaljplanen som hänvisas till i kompletteringen är upphävd enligt domstolsbeslut i Mark och 
miljööverdomstolen vid Svea Hovrätt i januari 2018. 
En miljökonsekvensbeskrivning saknas. 
Det saknas en opartisk granskning av kompletteringen. 
 
Kommentar: 
MMöD beslut innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen är upphävt enligt MMDs dom och 
att MMöDs beslut om att inte ge prövningstillstånd inte kan överklagas. Om detaljplanen kompletteras 
med det som MMD i sin dom ansåg bristfälligt eller saknades kan planen antas på nytt.  
 
Kommunen har genomfört en behovsbedömning och enligt den antas detaljplanen inte medföra en 
betydande miljöpåverkan och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning.  
I dess beslut har kommunen tagit hänsyn till lagstiftningars riktlinjer enligt  4 kap 34§ i PBL, 6 kap i 
Miljöbalken (1998:808) samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, så som skrivs i deras samråd yttrande ”Länsstyrelsen har även 
tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
behovsbedömningen” (Länsstyrelsens samråds yttrande 2014.08.19). 
Användningen i detaljplanen är i enlighet med fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet (KF 
2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun. Det finns en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som en bilaga till FÖP för Isabergsområdet (KF 2012-12-13). 
Enligt denna MKB innebär fördjupad översiktsplanförslaget, med föreslagna åtgärder, en välavvägd 
utveckling med lämpliga exploateringsförslag som bidrar till att skyddet av värdefulla områden kan 
säkerställas samtidigt som Isabergsområdet har möjlighet att utvecklas. Lämpligheten av planen är till 
största del utrett i och med denna miljöbedömning, som kan kompletteras med ytterligare utredningar 
(NVI, VA-utredning, geoteknisk undersökning). 
 
För att utföra en ny och mer omfattande NVI än den som kommunen utförde i tidigt skede anlitades en 
oberoende biolog av fastighetsägaren.  
Eftersom det ligger på fastighetsägares ansvar att visa detaljplanens ev. påverkan på miljö faller det sig 
naturligt att denna även måste anlita en utomstående resurs med kompetens och erfarenhet för 
uppdraget. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö som utförde naturvärdesinventeringen har en väl 
etablerad verksamhet och har jobbat med frågor gällande biologi och miljö i 10 år. Företaget genomför 
årligen mellan 40-60 olika uppdrag där uppdragsgivare utgör såväl privatpersoner, företag som 
myndigheter såsom kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, m.fl.    
I NVI utförd av Pro natura hade klockgentiana och lummern samma utbredning. Detaljplanen skyddar 
förekomsten av dessa arter på ett sätt som inte försvårar deras bevarande inom området. 
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7. J E  
 
Subject: Synpunkter Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra 
 
By means of this writing, I would like to object to Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten 
Vik 1:58 I Hestra; 
 
At this moment all natural beaches of Vikaresjön have been developed by building houses and 
roads etc. I am wondering why there is absolutely no need within Gislaved Kommun (GK) to 
protect this last undeveloped natural beach? Why is there absolutely no need within GK, to 
protect this last natural beach for the tourists of Isaberg Stugby, who are using this beach as 
resting- or picknick point? In my opinion GK is wasting one of its last pearls of the area for 
nature loving tourists, for the interest of just one single land owner. It is exactly this kind of 
nature what is attracting tourists from the continent to this area who want to experience that 
“being alone in uncultivated nature feeling” in Smaland. This area needs protection instead of 
development and therefor needs to be stopped. 
 
Impact of this plan on the environment in general 
In this plan (only 10 hect.)  the following objects will be developed: 

• Houses (22 pcs), roads (7m wide), parking places, power station, sewage station, waste 
station, tennis court, playing field, golf facilities, canoe facilities, fishing facilities, sauna 
facilities, bridges etc. 

 
• Trees will need to be cut for roads and houses, having an devastating effect on the 

natural structure of the soil and available sun light for the lower vegetation.  
 

• For building the infrastructure, -drilling the poles (for the houses), -lifting in the pre-
fabed houses, heavy duty equipment like trucks, bulldozers, cranes, mobile cranes are 
needed. These heavy load vehicles will have a devastating effect on the natural structure 
of the soil.  

 
• Today, the site is already accessible for the public. There is no gate blocking off the road 

to the beach. The plan states that a large number of people will visit site for fishing, 
BBQ-ing, swimming, using a sauna, canoeing etc. Where there is people, there will be 
litter, noise, pollution (e.g. from the boats) etc. Furthermore, protected flora (e.g. 
Mattlummer) will be trampled down. House pets will scare away the local fauna. 
 

• Motorboats will create a lot of noise and will pollute the water quality of Vikaresjön. 
 

• The protected beach zone (Strandskyddet) have been reduced, to give the land owner 
the opportunity to develop even more area (closer to the water line) than needed.   

 
On behalf of the land owner Ornborg Kyrkander Biologi & Miljö have evaluated the nature by 
only examining the type of vegetation on site, and the impact of this plan for this vegetation.  
Based on all these impacts as described above, Ornborg Kyrkander Biologi & Miljö`s research, is 
far too narrow for investigating the comprehensive environmental impacts of this plan.  
As a result, the results of the research are only partly representative for the total effects of this 
plan on the environment. This plan therefore requires a comprehensive investigation of the 
environmental impacts of this plan, not only for the flora, but also for the natural soil, fauna and 
water quality of Vikaresjön. 
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-Based on described above, on what kind of independent research results did Gislaved Kommun 
(GK) Mrs. Andrea Barbuta come to the conclusion that in (Bilaga 1: Checklista 
Behovsbedömning) the impact for the environment (e.g. Mark, Vatten, Kulturmiljövard, 
Infrastruktur, Dagvatten, Grundvatten, Buller,verksamheter)  are neglectable and therefor does 
not need to be investigated?  
These conclusions are is totally false. The impact is indeed significant and therefore needs to be 
fully investigated by means of an independent comprehensive Miljöbedömning. 
 
-Mrs. Andrea Barbuta is a plan architect. How is it possible that a plan architect is responsible 
for (Kommunens Bedömning) making conclusion about the environmental impacts of a project? 
-To create a fair playing field for both the land owner, GK and Viks inhabitants, why have this 
Miljöbedömning not being carried out by an independent party, specialised on environmental 
impact of development projects? 
 
Impact of increased traffic for Viks inhabitants 
Viks minor country road through the village is not suited for the planned increased traffic load. 
Furthermore, young children are living in Vik who are playing on this road. This increased traffic 
is having an devastating effect on the road safety for Viks inhabitants which is unacceptable. 
 
Furthermore, there are plans to close off the railway crossing in Vik for safety reasons. This is 
desired by SJ, who consider the crossing as being not safe because of the poor sight caused by 
the surrounding heights. With the increased traffic, the demand from SJ for closing off the 
crossing will be even more. 
 
In case the crossing will be closed, this means that (in worst case scenario) there will be an 
impact on traffic of an extra 130 vehicles! per 24 hours through the village of Vik. 
Considered the status of the road and safety, this is not acceptable. 
 
-GK only have calculated the extra traffic, but why did it not investigate this impact on the environment, 
road capacity and safety for Viks inhabitants especially when the crossing will be closed. 
 
Impact of the sewage station of the lake water quality. 
The planned location of the waste station (Infiltrationsbädd) is going to be devastating for the 
water quality of the lake. As you can see on the map below, this waste station is planned at the 
lowest point of the plan area. However, the surrounding area are situated significant higher than 
this waste station area. In the wet season, water from the surrounding areas is flowing to this 
lowest point. 
 
Than it will form a creek, which brings the water surplus from this waste station area to the 
lake! On the map below you can see the trace of this creek (blue line). 
As a matter of fact, you even can see the carving of this creek on the downhill slope towards 
the lake on this map. 
 
Since the investigations have been carried out in the dry season, you won`t notice this creek 
but during the wet season it will be there. 
This will definitely have an devastating impact on the water quality of the lake, which is 
dangerous for human health and therefore unacceptable. 
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Financing GK`s efforts for this project 
Although this is a private plan, GK is putting a lot of efforts in this. 
Who is paying for all these efforts? Is it only the land owner- or is it only tax money or is it 
divided between the land owner and tax money? 
Our family is paying taxes for GK, but we don`t want our money to be spend on projects which 
are being initiated by a private land owner. 
-I would like to receive in an insight in the costs that GK`s have made for this projects and how these 
costs have been funded. 
In summary, I demand GK to: 
1. fully investigate all the effects of this plan on the environment (flora, fauna, natural soil, water 
quality) by means of a comprehensive and independent Miljöbedömning. 
2. have a Behovsbedömning been carried out by an independent party, which are specialized on 
environmental impact of development projects. 
3. investigate the impacts of the increased traffic (caused by the rail crossing closure) on the 
environment, -road capacity and road safety for Viks inhabitants. 
4. investigate the impacts of the planned location of the waste station in the wet season, when 
the creek is transportation the water surplus to the lake. 
5. provide insight in the financing of GK`s efforts (costs) for this private project, initiated by a 
land owner. 
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Kommentar: 
1 detaljplanens bestämmelser framgår att marklov krävs för trädfällning inom kvartersmark. 
Bestämmelsen innebär att träd som avses tas ner utöver de träd som tas bort vid byggnation av 
bygglovspliktiga åtgärder skall föregås av marklov.  
 

För att avgöra om en miljöbedömning krävs ska myndigheten eller kommunen först göra en så kallad 
behovsbedömning. 
Kommunens bedömning för Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra är att 
detaljplanen ger en viss, men ej betydande miljöpåverkan.  
Checklistan behovsbedömningen upprättades av Gislaveds kommuns planenhet med hjälp av en 
arbetsgrupp av kommunala tjänstemän av olika kompetenser, bland annat ansvariga för VA- frågor, 
trafik frågor, hållbar utveckling frågor och miljö frågor. Sedan reviderades behovsbedömningen efter 
naturvärdesinventeringen utfördes av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB i juni 2018 och inför 
detaljplanen skickades ut på granskning den 9 juli 2018. Slutsatsen att en MKB inte behövs är inte 
endast en planarkitektens bedömning men en projektgrupps gemensamma bedömning. 
Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, så som skrivs i deras samråd yttrande ”Länsstyrelsen har även 
tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
behovsbedömningen” (Länsstyrelsens samråds yttrande 2014.08.19). Länsstyrelsen hade inget att 
erinra mot granskningshandlingarna heller. 
 
Genomförd NVI följer den nationella standarden SS 190001:2014 tillsammans med SIS-TR 
199001:2014. Mark- och miljödomstolens domskäl att upphäva Kommunfullmäktiges beslut att anta 
detaljplanen baserades på eventuella naturvärden i området. 

Trafikfrågorna är utredda i detaljplan. 
 

VA-frågorna är utredda i VA- utredning. 
 
Detaljplanen berör ett område som är utpekat i både den fördjupade översiktsplanen för 
lsabergsområdet samt i LIS-planen (landsbygdsutveckling i strandnära läge) som är ett tematiskt tillägg 
till den kommunomfattande översiktsplanen. 1 båda dessa styrdokument har detaljplanen stöd för den 
planerade användningen.  
I plan- och bygglagen (PBL) finns bestämmelser om i vilka situationer en detaljplan ska göras. Det är 
bara kommunen som kan besluta om att ta fram och anta en detaljplan.  
Kostnader för exploatering av området kommer att bekostas av exploatören. Detaljplanen bekostas av 
exploatören enligt upprättat planavtal med kommunen. Dessa avtal samt kostnadsspecifikationer finns 
att ta del av hos Bygg- och miljöförvaltningen. 
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8. D E och K E (sammanställning av 6 st. separata brev) 

 
BREV 1 
I underrättelse av 2018-06-25 har Förslag till Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 
1:58 i Hestra, juni 2018,  sänts ut för yttrande. 
I underrättelsen anges att planförslaget varit ute på samråd 18 juni-5 sept 2014.                                   
Så är inte fallet. 
Den plan som åsyftas är sannolikt den tidigare planen som 2017-05-24 upphävdes av Mark-och 
miljödomstolen vid Växjö Tingsrätt (Mål nr P 3916-16). Domen överklagades av Gislaveds 
kommun hos Mark-och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt men Gislaveds kommun fick 2018-
01-11  avslag på prövningstillstånd.(Mål nr P 5615-17 ). Detaljplanen är alltså upphävd och kan 
inte kompletteras. 
Enligt undertecknad måste därför nu nytt detaljplaneförfarande verkställas med hänsynstagande 
till av Mark-och miljödomstolens dom.  
 
Alltså bör nu föreliggande plan föregås av samråd. 
 
Som synpunkter på nu upprättad plan vill vi emellertid redan nu anföra följande. 

- Vi anser inte att förslaget tar skälig hänsyn till naturen vad gäller placeringen av de ca 20 
fritidsbostäderna. 

 
- Det är anmärkningsvärt att anföra att det särskilda skälet till strandskyddets upphävande 

är att detaljplanen ska anses bidra till en utveckling av landsbygden. För att detaljplanen 
ska anses bidra till utvecklingen av landsbygden bör inga fritidshus tillåtas byggas i 
området.  Vi anser att Viks strandområde är ett område med höga naturvärden och bör 
lämnas ostört till största delen av året till gagn för växter och fågelliv. Som situationen nu 
är besöks strandområdet med stranden bara under en kort tid av året. Fritidshusen kan 
med fördel placeras på annat närliggande icke strandnära område. Aktuelle markägaren 
har alternativ mark för ändamålet som icke skulle ha någon sådan negativ miljöpåverkan. 

 
- Nu föreslagna placering av fritidshusen medför alltför genomgripande naturpåverkan med 

hänsyn till nödvändiga ledningsdragningar, VA-installationer, vägdragningar, sopstation, 
pumpstationer, transformatorstation, kulvertar för fjärrvärme m.m. 

 
- Som tänkbara effekter anges att “Landskapsbilden kommer att förändras från obebyggd 

skogsmark till ett område med hus”. Vi anser inte att detta innebär att man tagit hänsyn 
till nuvarande naturvärden. (Se sidan 29 (31) i Granskningshandlingar juni 2018.)  

 
 
BREV 2 
Synpunkter på Förslag till Detaljplan för Viks strand del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra, juni 
2018. 
 
Vi konstaterar att utförda NVI, Naturvärdesinventering Vik 1:58, Örnborg Kyrkander Biologi & 
miljö AB Rapport 2018:16 Version 2018-06-26 inte är oberoende. Leif Einarsson är 
uppdragsgivare och har bekostat rapporten 2018:16  Rapporten  är otillräcklig och ofullständig 
och inte enligt  domen. Vi kan nu redan konstatera att en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
för Viks strandområde behövs. 
Om en Miljökonsekvensbeskrivning redan hade utförts kan vi fastställa att Viks strandområde 
aldrig blivit utpekat som lämpligt LIS-område. 
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Samarbetet mellan Gislaveds –och Gnosjö kommuner och deras planer att öka 
Isabergsområdets attraktivitet har tills nu endast gett förlorare för människa, natur, djur och 
fågelliv, med den stora förebilden Nissafors Strandudden som ligger kal år efter år. 
Inte ett ögonblick tar Gislaveds kommun hänsyn till Viks by, natur, fågelliv och dess befolkning. 
Gislaveds kommun -  ta ert ansvar och stoppa Detaljplanen Viks strand. 
Detta är inte landsbyggdsutveckling i strandnära läge. 
Detta är landsbyggdsavveckling. 
 
Redan 2014 och under processens gång har vi gång på gång påpekat behovet av en MKB.(Se alla 
våra inlämnade synpunkter med besvär som insänts till Gislaveds kommun angående Viks strand 
sedan aug. 2014). 
 
 
BREV 3 
Synpunkter på Förslag till Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra, juni 
2018. 
 
Strandskydd. (sidan 12 (31). 
 
Det särskilda skälet till strandskyddets upphävande är att Detaljplanen anses bidra till en 
utveckling av landsbygden, Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 d paragraf. 
Det är anmärkningsvärt att anföra. 
För att Detaljplanen ska anses bidra till utvecklingen av landsbygden bör inga fritidshus tillåtas 
byggas i området. 
Denna Detaljplan exploaterar bort Vikaresjöns och Isabergsområdets attraktivitet. 
“Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också 
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en-eller 
två bostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man istället 
beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus (lag 
2009:532).” 
På Viks strandområde finns inget bostadshus ! 
 
Gislaveds kommun exploaterar bort ett unikt strandområde för att gynna en persons 
ekonomiska intresse mot lokalbefolkningens, turisters  och Naturskyddsförenignens vilja. 
 
Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköping interpreterar lagen felaktigt. 
Gislaveds kommun och markägaren döljer sanningen och har brist på respekt för de boende i 
Vik. 
 
 
BREV 4 
Synpunkter på Förslag till Detaljplan, del av fastiheten Vik 1:58 i Hestra 2018-06-26. 
 
Behovsbedömning (Sidan 28 (31) i Granskningshandlingar juni 2018). 
Sammanvägd bedömning (Sidan 29 (31) i Granskningshandlingar juni 2018). 
“Detajplanen innebär en förändring av förhållande på platsen, men förändringen bedöms inte 
medföra betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen miljöbedömning.” 
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Detta är en konstatering från utvecklingsledare, Gislaveds kommunbiolog Hanna Toren och 
planarkitekt Andrea Barbuta, Bygg-och miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. (Sidan 27 (31) i 
Granskningshandlingar juni 2018). 
Båda personerna är inte oberoende och arbetar båda inom och för Gislaveds kommun. 
Deras konstatering är inte representativ. 
Särskilt då man i samma behovsbedömning ( Sidan 29) fastställer att “Landskapsbilden kommer 
att förändras från obebygd skogsmark till ett område med hus.” 
 
Frågan i Växjö Tingsrätts  dom (P3916-16 sidan 31)  är, behövs  MKB ja eller MKB nej. 
“Den klagande anför att en Miljökonsekvensbeskrivning  (MKB) borde upprättas samt att 
ordentliga inventeringar av naturen borde ske.” 
Enligt den av Gislaveds kommun utförda behovsbedömningen bedöms att genomförande av 
Detaljplanen inte innebära en betydande miljöpåverkan. “Någon MKB har därför inte 
upprättats.” 
“För att det ska vara möjligt att göra dessa bedömningar (MKB ja eller MKB nej) och bestämma 
huruvida projektet kan medföra så kallad betydande miljöpåverkan, anser domstolen att det 
först måste göras en närmare inventering av förekomsten inom planområdet av skyddade arter, 
såsom mattlummer.Vidare behövs en analys av vilka konsekvenser för skyddade arter en 
exploatering skulle kunna ha på kortare och längre sikt samt en redovisning av möjliga 
skyddsåtgärder.” (P 3916-16 sidan 31) 
Frånsett att den upprättade Naturvårdsinventeringen, (Rapport 2018:16) är ofullständig och inte 
enligt domen ger den tillräcklig anledning till utförandet av en Miljökonsekvensbeskrivning, MKB,   
för Viks strandområde del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra. 
 
 
BREV 5 
Synpunkter på Förslag till Detaljplan för Viks strand del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra, juni 
2018. 
Vi värderar personligt intiativ men detta  får inte ske på bekostnad av naturen, turisters och 
byinvånares levnadsomgivning. 
Nu föreliggande plan,  Detaljplan för Viks strandområde del av fastighet Vik 1:58 i Hestra,  
gynnar bara en persons ekonomiska intressen och för eget boende. 
Gislaveds kommun har inte undersökt något alternativt markområde där en exploatering inte 
skulle ha en sådan negativ miljöpåverkan. 
Alla hotellgäster på Hestravikens värdshus som vandrar genom strandområdet för att besöka 
badstranden förstår inte hur Gislaveds kommun och markägaren vill uppoffra detta fantastiskt 
fina område, som orört bidrar till att göra Isabergsområdet så attraktivt. 
 
Tidningsartikel i Värnamo Nyheter torsdag 22 mars 2018. 
Ett ifrågasättande. 
“Miljööverdomstolens beslut var indirekt ett ifrågasättande av Gislaved kommuns beslut att göra 
området kring Viks strand till ett LIS-område, enligt Palmgren.” 
De underkänner ju faktiskt indirekt vårt LIS-arbete fortsätter Palmgren. 
 
Vi konstaterar att Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län har gjort en undermålig 
utredning. Ett konstaterande som vi påpekat i alla våra synpunkter och besvär under hela 
projektets gång från 2014. 
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BREV 6 
Synpunkter på Förslag till Detaljplan Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra, juni 2018.  
 
Dessutom vill undertecknad peka på genomförande frågor som redan nu ger anledning till 
planens upphävande. 
 

1. Organisatoriska frågor 
Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av 
kommunfullmäktige.  Planen är upphävd. 
Alltså bör nu föreliggande plan föregås av samråd. 
 

2. Genomförandetid 
Att projektet behöver 15 år säger nog om ekonomisk osäkerhet.  
Den stora förbilden är Nissafors Strandudden (Gnosjö kommun)  som ligger mitt emot Viks 
strandområde på andra sidan Nissan och som  står tomt år efter år. Brist på intresse ? 
 

3. Huvudmannaskap 
Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap och genomförs som en privat exploatering. 
Hur har Gislaveds kommun säkerställt exploateringen? 
Hur har Gislaveds kommun säkerställt exploateringen vid en eventuell försäljning av Viks 
strandområde? 
 

4. Tekniska frågor 
Vatten och avlopp (infiltrationsbädd i ett strandområde)  och dagvattenhantering är bristfälliga 
och olämpliga med hänsyn till människors hälsa och säkerhet och inte hållbara anno 2018 
Hanteringen av VA i en 4 etappers plan är ett bevis på hur osäker planen och hur osäker 
finansieringen är. 
 

5. Ekonomiska frågor 
Kostnaderna för exploateringen av området kommer att betalas av markägaren. Markägaren 
och exploatören är 78 år. 
Hur är kostnaderna säkerställda ? 
Hur är kostnaderna säkerställda för hans efterföljare? 
Hur är kostnaderna säkerställda vid en eventuel försäljning av Viks strandområde? 
Vad är kostnaderna för Gislaveds kommun tills nu och i framtiden? 
Hur är utvecklingskostnaderna   fördelade mellan kommunen och markägaren? 
 

6. Exploateringsavtal 
Det kommer inte att upprättas ett exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen 
eftersom det är en privat exploatering.  Detta  är alltför lättvändigt och  kan inte accepteras. 
 

7. Avtal 
I avtal mellan exploatören och respektive fastighetsägare kommer det att skrivas in att icke 
bebyggd del av tomtmark ska lämnas orörd och bevaras som skogsmark. 
Hur ser planavtalet ut? 
Hur ser planavtalet ut för exploatörens  efterföljare? 
Vilka sanktioner finns ? 
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Eftersom Detaljplan för Viks strand del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra upphäves av Mark-och 
miljödomstolen vid Växjö tingsrätt (Mål nr P 3916-16) finns det ingen plan att komplettera. 
Om kommunen har en annan åsikt då påpekar vi redan nu att alla våra synpunkter, överklagande 
och försvar genom Mark-och Miljörättsbyrån i Göteborg, i alla instanser angående Viks strand 
fortfarande har laga kraft. 
Vi förväntar oss välgrundade  svar på alla våra   synpunkter  och tidigare inlämnade synpunkter 
under hela projektets gång från 2014.  
 
Oavsett Mark-och miljödomstolens dom, som upphävde planen( 2017-05-24),  är planen vag, 
osäker, bristfällig  mot landsbygdbefolkningens vilja och inte  lagenligt. 
 
Vill Gislaveds kommun ta på sitt ansvar att förstöra det unika sista ej bebyggda strandområdet 
vid Vikaresjön för nu och i framtiden? 
 
Vill Gislaveds kommun förstöra  Viks strandområde en pärla i Isabergsområdet ?  
 
Vill Gislaveds kommun förstöra Viks strandområde mot Naturskyddsföreningens, turisters och 
lantbygdsbefolkningens vilja? 
 
Vill Gislaveds kommun förstöra Viks strandområde för en persons ekonomiska intresse?   
 
Vill Gislaveds kommun förstöra Viks strandområde för nu och för kommande generationer? 
 
Gislaveds kommun ta ert ansvar. 
 
 
Kommentar: 
MMöD beslut innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen är upphävt enligt MMDs dom och 
att MMöDs beslut om att inte ge prövningstillstånd inte kan överklagas. Om detaljplanen kompletteras 
med det som MMD i sin dom ansåg bristfälligt eller saknades kan planen antas på nytt. Kommunen 
har kompletterat planförslaget och har sänt det ut på granskning igen. Kommunen bedömer att med en 
kompletterande naturvärdesinventering räcker det med en ny granskning. 
 
Området är utpekat i kommunens LIS-plan, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 
En utveckling av området förväntas gynna Isabergsanläggningarna, Hestravikens konferensanläggning 
och övrig turism i området. Detta förväntas stärka underlaget för både befintlig service samt skapa 
underlag för nyetableringar.  
Planområdet är markerat i den fördjupade översiktsplanen som ett område som kan bebyggas av 
stugor efter detaljplaneläggning. För att möjliggöra planens syfte upphävs strandskyddet enbart inom 
kvartersmark, gator, vägar, p-platser samt ett begränsat vattenområde. Detta innebär att det 
fortfarande råder strandskydd inom stora delar av området. Upphävandet inom planområdet omfattar 
29,7% av det strandskyddade området inom detaljplanen. För att säkerställa fri passage för 
allmänheten längs strandlinjen finns minst 20 meters strandskydd över hela planområdet. Området 
utefter sjön kommer även fortsättningsvis vara allemansrättsligt tillgängligt och ha en zon som skyddar 
växt och djurlivet i strandzon. 

Inom planområdet finns en sandstrand. Denna säkerställs i planen som badplats. Allmänhetens tillgång 
till detta strandnära friluftsområde kommer att öka med genomförandet av detaljplanen. Med 
detaljplanen fastställs viken med sandstrand till badplats, vilket den inte är idag. Vägen är idag en privat 
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skogsväg som ej får allmänt utnyttjas och kan stängas / låsas, där allmänheten inte äger rätt att köra 
och det är enligt terrängkörningslagen inte tillåtet att parkera i skogen. Tillgängligheten till badplatsen 
kommer att öka och möjligheten att parkera i närheten kommer att finnas. 
 
Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden 
som har god tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa arbetstillfällen eller locka 
människor att bosätta sig på platsen. Framförallt handlar det om områden som inte ligger i närheten av 
större tätorter. Villkoret är att byggnationen kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 
Kommunen hänvisar till särskilda skäl i upphävandet, området är utpekat och godkänt av länsstyrelsen 
som LIS- område. Vidare redovisar detaljplanen att strandskyddets syfte säkerställs både vad gäller 
allemansrättsligt tillträde samt skyddad zon för växt — och djurlivet. 
Gislaveds kommun har under många år haft för avsikt att planera det aktuella området för att stödja 
turism och fritidsverksamheten. Detta har skett genom att den kommungemensamma översiktsplanen 
har pekat ut området för detta. Sedan har det följts av utvecklingsplan för Isabergsområdet (som. 
Gislaved och Gnosjö kommun upprättade tillsammans), översiktsplan ÖP 16 och tematiskt tillägg LIS-
plan. Det har under många år varit en stor politiskt enighet om detta och alla planer har varit 
processade på vederbörligt sätt med kommuninvånarna. Det är få detaljplaner som har så stort stöd i 
den kommunala planeringen som denna plan. Inte på någon punkt anser kommunen att någon 
miljökvalitetsnorm eller riksintresse kommer att påverkas negativt. 
Dessutom har denna fråga redan behandlats i MMDs dom från 2017-05-24. 
”Mark- och miljö domstolen delar kommunen och Länsstyrelsens bedömning att planområdet är ett 
sådant område som lämpar sig för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallad LIS-område. 
Detaljplanen får anses att på längre sikt bidra till att turismen och det rörliga friluftslivet kan utvecklas i 
Isabergsområdet och särskilda skäl för att inskränka strandskyddet får därför anses föreligga.”  

Eftersom det ligger på fastighetsägarens ansvar att visa detaljplanens eventuella påverkan på miljö 
faller det sig naturligt att denna även måste anlita en utomstående resurs med kompetens och 
erfarenhet för uppdraget. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö genomför årligen mellan 40-60 olika 
uppdrag där uppdragsgivare utgör såväl privatpersoner, företag som myndigheter såsom kommuner, 
länsstyrelsen, Naturvårdsverket, m.fl.   
Genomförd NVI följer den nationella standarden SS 190001:2014 tillsammans med SIS-TR 
199001:2014. Mark och miljödomstolens domskäl att upphäva detaljplanen berör naturvärdena inom 
planområdet och förekomst av ev. skyddade arter i området. Dessa finns beskrivna i genomförd NVI.  
 
Kommunen har genomfört en behovsbedömning och enligt den antas detaljplanen inte medföra en 
betydande miljöpåverkan och det har därför inte upprättats en miljökonsekvensbeskrivning. Checklistan 
behovsbedömningen upprättades av Gislaveds kommuns planenhet med hjälp av en arbetsgrupp av 
kommunala tjänstemän av olika kompetenser, bland annat ansvariga för VA- frågor, trafik frågor, 
hållbar utveckling frågor och miljö frågor. Sedan reviderades behovsbedömningen efter 
naturvärdesinventeringen utfördes av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB i juni 2018 och inför 
detaljplanen skickades ut på granskning den 9 juli 2018. Slutsatsen att en MKB inte behövs är inte 
endast en planarkitektens bedömning men en projektgrupps gemensamma bedömning. I dess beslut 
har kommunen tagit hänsyn till lagstiftningars riktlinjer enligt  4 kap 34§ i PBL, 6 kap i Miljöbalken 
(1998:808) samt Förordning (1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
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Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, så som skrivs i deras samråd yttrande ”Länsstyrelsen har även 
tagit del av den till detaljplanen hörande behovsbedömningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot 
behovsbedömningen” (Länsstyrelsens samråds yttrande 2014.08.19). 
Användningen i detaljplanen är i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet (KF 
2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun. Det finns en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som en bilaga till FÖP för Isabergsområdet (KF 2012-12-13). Enligt denna MKB innebär 
fördjupad översiktsplanförslaget, med föreslagna åtgärder, en välavvägd utveckling med lämpliga 
exploateringsförslag som bidrar till att skyddet av värdefulla områden kan säkerställas samtidigt som 
Isabergsområdet har möjlighet att utvecklas. Lämpligheten av planen är till största del utrett i och med 
denna miljöbedömning, som kan kompletteras med ytterligare utredningar (NVI, VA-utredning, 
geoteknisk undersökning). 

Allmän platsmark och en del kvartersmark samt en del av vattenområdena kommer att utgöras av en 
gemensamhetsanläggning och ägas och förvaltas av en samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen kommer att skapas genom ett beslut som utförs av lantmätaren genom en 
anläggningsförrättning. Exploatören kommer att bekosta förrättningen. 
Gemensamhetsanläggningen kommer att omfatta all naturmark, all gatumark, alla N-områden 
(friluftsområde), alla E-områden (tekniska anläggningar) samt vattenområdena med beteckningen W 
och W1. Mark, byggnader och anläggningar inom dessa områden kommer att ingå i 
gemensamhetsanläggningen och kommer att ägas och skötas av samfällighetsföreningen. 
 
VA- frågan har redan prövats i MMDs dom. ”MMD instämmer i kommunens och Länsstyrelsens 
bedömning att den VA-utredning som nu har presenterats bör anses tillräcklig för att utgöra underlag 
för detaljplanen.” 
 
Kostnader för exploatering av området kommer att bekostas av exploatören. Detaljplanen bekostas av 
exploatören enligt upprättat planavtal med kommunen. Dessa avtal samt kostnadsspecifikationer finns 
att ta del av hos Bygg- och miljöförvaltningen. 
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9. E W  
 
Efter att ha tagit del av detaljplanen kring Vik 1:58 i Hestra vill jag protestera. 
Jag anser det orimligt att gå vidare med en detaljplan snarlik den som upphävdes av Mark- och 
Miljödomstolen i Växjö 2017-05-24. 
Jag anser att de slutsatser som dras i kompletteringen inte är förenliga med genomförande av 
detaljplanen. Dessutom anser jag att opartiskheten av kompletteringen kan ifrågasättas. 
Jag anser att det krävs ytterligare utredning av miljökonsekvenserna, utför av opartiskt mål. 
Därmed protesterar jag mot projektets fortgång. 
 
 
Kommentar: 
MMöD beslut innebär att kommunens beslut att anta detaljplanen är upphävt enligt MMDs dom och 
att MMöDs beslut om att inte ge prövningstillstånd inte kan överklagas. Om detaljplanen kompletteras 
med det som MMD i sin dom ansåg bristfälligt eller saknades kan planen antas på nytt.  
 
För att utföra en ny och mer omfattande NVI än den som kommunen utförde i tidigt skede anlitades en 
oberoende biolog av fastighetsägaren.  
Eftersom det ligger på fastighetsägarens ansvar att visa detaljplanens eventuella påverkan på miljö 
faller det sig naturligt att denna även måste anlita en utomstående resurs med kompetens och 
erfarenhet för uppdraget. Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö som utförde naturvärdesinventeringen har 
en väl etablerad verksamhet och har jobbat med frågor gällande biologi och miljö i 10 år. Företaget 
genomför årligen mellan 40-60 olika uppdrag där uppdragsgivare utgör såväl privatpersoner, företag 
som myndigheter såsom kommuner, länsstyrelsen, Naturvårdsverket, m.fl.  
Genomförd NVI följer den nationella standarden SS 190001:2014 tillsammans med SIS-TR 
199001:2014. Mark och miljödomstolens domskäl att upphäva detaljplanen berör naturvärdena inom 
planområdet och förekomst av ev. skyddade arter i området. Dessa finns beskrivna i genomförd NVI.  
 
Kommunens bedömning för Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra är att 
detaljplanen ger viss, men ej betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens åsikt, så som 
skrivs i deras samråd yttrande ”Länsstyrelsen har även tagit del av den till detaljplanen hörande 
behovsbedömningen. Länsstyrelsen har inget att erinra mot behovsbedömningen” (Länsstyrelsens 
samråds yttrande 2014.08.19). Länsstyrelsen hade inget att erinra mot granskningshandlingarna heller. 
 
Användningen i detaljplanen är i enlighet med fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet (KF 
2012-12-13) som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun. Det finns en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som en bilaga till FÖP för Isabergsområdet (KF 2012-12-13). Enligt denna MKB innebär 
fördjupad översiktsplanförslaget, med föreslagna åtgärder, en välavvägd utveckling med lämpliga 
exploateringsförslag som bidrar till att skyddet av värdefulla områden kan säkerställas samtidigt som 
Isabergsområdet har möjlighet att utvecklas. Lämpligheten av planen är till största del utrett i och med 
denna miljöbedömning, som kan kompletteras med ytterligare utredningar (NVI, VA-utredning, 
geoteknisk undersökning). 
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10. U-B M & L J 
 
Vi har synpunkter vi tycker talar emot en stugby vid Viks Strand. 
Nu har ju det här ärendet varit uppe i Mark- och Miljööverdomstolen där man på platsen ansåg 
att en närmare inventering och konsekvensanalys ska genomföras för att man ska kunna 
exploatera området. 
Vi anser konsekvenserna sådana att stugbyn ska slopas helt. 
De sällsynta fåglarna storlom och kungsfågel kommer ju med all säkerhet att behöva hitta nya 
platser att häcka på. Det är knappast så att de stannar där ett antal av upp till kanske 50 
personer vistas, förutom de personer som redan i dag gästar platsen. 
Man kan tänka sig att samma problem upprepas med de sällsynta växter som påträffats där. 
Med en stugby alldeles inpå, i synnerhet en stugby med uthyrda stugor, som ju mycket väl skulle 
kunna komma att hända, finns ingen större tanke på eller respekt för en liten yta med sällsynt 
växtlighet, såvida den inte gärdas in eller liknande. Gentianans blommor är vackra så plockning 
eller uppgrävning kan också befaras. 
Ett sätt att få till en förbättring kunde vara att bjuda ut dessa boenden genom organisationer 
som Naturvårdsföreningen, Store Mosse Naturum och andra vars medlemmar/besökare har ett 
genuint naturintresse. Någon sådan ambition från entreprenörens sida har aldrig visats. Det 
nämndes något om förmögna utländska medborgare som tänkta ägare. Då kommer också en 
ostyrd vidareuthyrning att bli följden, till personer med okänt naturintresse. 
Så, för att bevara områdets karaktär, slopa byggandet av stugbyn, låt sandstranden vara en liten 
pärla för de besökande att upptäcka och uppskatta, och slopa området i LIS-planen. 
Vi ser gärna turister men tillfälliga boenden kan ges vid Isaberg och Hestraviken och fasta 
boenden kan fås genom utökning av stugbyar vid Öreryd eller golfbanan, Nissafors strand, 
utökning av stugor söder om Vik utmed Nissastigen. 
Offentliga badplatser vid Agnsjön, Kroksjön, Örerydsbadet, Nissafors strand och vid Isaberg 
stugby finns ju och kan hysa åtskilligt fler turister och ortsbor än i dag. 
Vi har i Gislaveds kommun inget behov av att exploatera ytterligare ett område för en stugby 
och en liten strand vid våra sjöar. 
En annan anledning att inte exploatera fler nya områden är ju att den befintliga befolkningen i 
området som bosätter sig i byarna t.ex. runtom Hestra vill ha lugn och ro och kunna njuta av 
natur och tystnad. 
Exploateringens baksida kan också ses på annat håll vid Hestra. Äspås är en liten by som just 
förlorat sitt lugn genom vindkraftverken som satts upp. 
GISLAVEDS KOMMUN LÄMNA VIKS STRAND ORÖRD! 
 
Kommentar: 
Mark- och miljödomstolens domskäl berör naturvärdena inom planområdet och förekomst av ev. 
skyddade arter i området. Dessa finns beskrivna i genomförd NVI.  
MMDs dom anser att ” enligt de klagande förekommer fågelarter som exempelvis storlom och häger i 
planområdets närhet. Utredningen (Pro Natura NVI) ger dock inte stöd för bedömningen att ett 
genomförande av planförslaget skulle innebära att skyddsvärda fåglar påverkas i sådan utsträckning att 
det bör påverka detaljplanens giltighet”. Vad gäller mattlummer och klockgentiana har NVI bedömts att 
dess bevarandestatus inte riskerar påverkas regionalt eller nationellt av aktuell plan. Förslag på 
skyddsåtgärder och försiktighetsmått ges även i NVI:ns avslutande del. 
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11. M W genom  HÅ A  

 
Som sakkunnig i friluftsmiljöfrågor i Jönköpings län, för Friluftsfrämjandet Region Öst, har jag 
tagit del av förslaget till detaljplan för Viks strand, (del av fastigheten Vik 1:58 i Hestra) som nu 
finns utställt för granskning. 
Då möjlighet finns att lämna synpunkter vill jag passa på att tydliggöra vikten av att reella 
möjligheter att fortsätta utöva ett rörligt friluftsliv säkerställs, vid etableringen av 
bostadsområden för fritidshus. 
Att strand, bad och kanotiläggningsplatser förblir allmänna är bra. Att det anläggs allmän väg 
med handikappanpassad parkering är också positivt, ur ett tillgänglighetsperspektiv för den som 
vill komma ner till sjön vid Viks strand. 
Det är dock samtidigt viktigt att även ta hänsyn till friluftsaspekten när det gäller de som 
kommer sjövägen via kanotleden. Här vore det olyckligt om utrymmet att slå läger blir alltför 
begränsat. Om bebyggelsen kommer alltför nära vattnet, kommer det samtidigt leda till att 
naturkänslan går förlorad för den som vill rasta. 
Då risken alltid finns för "smygprivatisering", i samband med bostäder vid strandområden, är det 
viktigt att det finns en tydlighet i att naturen förblir välkomnade och tillgänglig, som en del av 
allemansrätten, även då det framöver kommer att finnas privata fritidshus i nära anslutning till 
stranden och sjön. 
Då vattennivån i sjön varierar är det också viktigt att ta hänsyn till detta, när den allmänna 
gångstigen utmed vattnet anläggs, för att säkerställa att gångstigen inte kommer så nära 
strandlinjen att den riskerar att försvinna, på grund av översvämning vid högvatten. 
För att värna ett fritt och rörligt friluftsliv är det sammantaget mycket viktigt att framöver 
säkerställa allmänhetens tillgång till sjön och dess strand, för bad, paddling och andra 
friluftsaktiviteter. 
 
Kommentar: 
Noterat med följande kommentar: 
Med detaljplanen fastställs viken med sandstrand till badplats, vilket den inte är idag. Det kommer vara 
möjligt att köra ner till platsen och dessutom parkera i närheten. Idag är det en privat skogsväg, där 
allmänheten inte äger rätt att köra och det är enligt terrängkörningslagen inte tillåtet att parkera i 
skogen.  
För att säkerställa fri passage för allmänheten längs strandlinjen finns minst 20 meters strandskydd 
över hela planområdet. Området utefter sjön kommer fortsättningsvis vara allemansrättsligt tillgängligt. 
Badplatsen och rastplatsen för kanotled Nissan säkerställs i detaljplanen som naturmark respektive 
friluftsområde. 
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12. I L 
 
Synpunkter på förslaget till detaljplan för Viks Strand, del av fastigheten Vik 1:58 i 
Hestra  
Exploateringen kommer att leda till olägenheter för allmänheten. Bland annat i form av 
minskade möjligheter till rekreation, förvärrad trafiksituation, ökade luftföroreningar, samt 
bullerstörningar. Dessa är att anse som betydande olägenhet enligt 9 kap. 3 § PBL samt 2 kap. 9 
§ plan- och bygglagen (2010:900), PBL.  
Det följer av bland annat Mark- och miljööverdomstolens dom 2016-02-22, mål nr. P 6876-15, 
att det inte kan ses som förenligt med strandskyddsbestämmelserna att anta en detaljplan och 
upphäva strandskyddet inom ett område som inte tidigare varit ianspråktaget. För att ett sådant 
upphävande ska kunna ges i enlighet med gällande rätt krävs nämligen att ianspråktagandet 
saknar betydelse för strandskyddets syften enligt miljöbalken (MB) 7 kap. 18 c § första stycket.  
Enligt Mark- och miljööverdomstolens dom kan inte behovet av bostäder, i detta fallet 
fritidshus, i sig utgöra särskilt skäl för dispens enligt nämnda lagrum om inte kommunen först ” i 
tillräcklig omfattning utrett om intresset av att bygga bostäder kan tillgodoses utanför området”.  
Strandskyddarna anser att bostäder inte är ett sådant angeläget allmänt intresse som uppfyller 
lagstiftningens restriktiva inställning för att skydda stränderna.  
För att kunna upphäva strandskyddet är ett tilläggskrav att lokaliseringen inte kan ske utanför 
strandskyddad mark. Enligt propositionen 2008/09:119 är en ovillkorlig förutsättning för att 
upphäva eller att ge dispens är att en annan lokalisering är omöjlig eller i vart fall orimlig (s 54). 
Om åtgärden kan genomföras eller placeras utanför området ska den placeringen väljas (se 
Strandskydd - en vägledning för planering och prövning, Naturvårdsverkets handbok 2009:4, s 
51 sista stycket och s 52 st 1)  
Strandskyddarna anser att bostäder med fördel kan läggas utanför strandskyddat område. 
Förslaget till detaljplan har inte kunnat visa varför alternativa placeringar utanför strandskyddat 
område är omöjliga eller orimliga. Det finns betydande markområden i närheten som kan 
användas för bostadsändamål.  
LIS-områdets krav är ej uppfyllda  
I 7 kap. 18 e § första stycket 1-3 MB anges att med LIS-områden (landsbygdsutveckling i 
strandnära läge) avses ett område som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, samt är av 
sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt.  
Men vid bedömningen av vilka områden som kan klassas som LIS-områden ska hänsyn tas till 
band annat hur mycket stränder som finns i kommunen, vilka naturvårdsvärden som finns i 
strandskyddsområdena, hur stor del som är bebyggda, vilka områden som bedöms ha störst 
effekt på landsbygdens utveckling, hur terrängförhållandena är samt hur stor negativ påverkan 
ianspråktagandet av områdena på lång sikt kan ha på strandskyddets syften (prop. 2008/09:119 s. 
110).  
Beträffande de krav som paragrafen uppställer, ska området till en början vara lämpligt för 
utvecklingen av landsbygden med sådana byggnader och verksamheter m.m. som anges i 7 kap. 
18 d § MB. Utvecklingen i det strandnära läget ska dock ha en långsiktig positiv påverkan ur ett 
lokalt eller regionalt perspektiv, och inte enbart vara till fördel för en enskild.  
Strandskyddarna hävdar att LIS-området inte är förenlig med strandskyddets syften enligt ovan. 
Förslaget till detaljplan har inte visat att utpekat LIS-område (Viks Strand) kan bevara 
strandskyddets syften långsiktigt (18 e §, punkt 2). 
 
Kommentar: 
Området är utpekat i kommunens LIS-plan, som är ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. 
En utveckling av området förväntas gynna Isabergsanläggningarna, Hestravikens konferensanläggning 
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och övrig turism i området. Detta förväntas stärka underlaget för både befintlig service samt skapa 
underlag för nyetableringar. Planområdet är tänkt att ingå som en del i utvecklingen för området i den 
fördjupade översiktsplanen där Hestravikens värdshus blir ett nav i området. 
 
Planområdet är markerat i den fördjupade översiktsplanen som ett område som kan bebyggas av 
stugor efter detaljplaneläggning. För att möjliggöra planens syfte upphävs strandskyddet enbart inom 
kvartersmark, gator, vägar, p-platser samt ett begränsat vattenområde. Detta innebär att det 
fortfarande råder strandskydd inom stora delar av området. Upphävandet inom planområdet omfattar 
29,7% av det strandskyddade området inom detaljplanen. För att säkerställa fri passage för 
allmänheten längs strandlinjen finns minst 20 meters strandskydd över hela planområdet. Området 
utefter sjön kommer även fortsättningsvis vara allemansrättsligt tillgängligt och ha en zon som skyddar 
växt och djurlivet i strandzon. 
Inom planområdet finns en sandstrand. Denna säkerställs i planen som badplats. Tillgängligheten för 
allmänheten till denna ökas genom att den befintliga privata skogsvägen görs om till gata, allmän plats 
och en parkeringsplats anläggs även den på allmän plats.  
Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i områden 
som har god tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa arbetstillfällen eller locka 
människor att bosätta sig på platsen. Framförallt handlar det om områden som inte ligger i närheten av 
större tätorter. Villkoret är att byggnationen kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 
Kommunen hänvisar till särskilda skäl i upphävandet, området är utpekat och godkänt av länsstyrelsen 
som LIS- område. Vidare redovisar detaljplanen att strandskyddets syfte säkerställs både vad gäller 
allemansrättsligt tillträde samt skyddad zon för växt- och djurlivet. 
Gislaveds kommun har under många år haft för avsikt att planera det aktuella området för att stödja 
turism och fritidsverksamheten. Detta har skett genom att den kommungemensamma översiktsplanen 
har pekat ut området för detta. Sedan har det följts av utvecklingsplan för Isabergsområdet (som. 
Gislaved och Gnosjö kommun upprättade tillsammans), översiktsplan ÖP 16 och tematiskt tillägg LIS-
plan. Det har under många år varit en stor politiskt enighet om detta och alla planer har varit 
processade på vederbörligt sätt med kommuninvånarna. Det är få detaljplaner som har så stort stöd i 
den kommunala planeringen som denna plan. Inte på någon punkt anser kommunen att någon 
miljökvalitetsnorm eller riksintresse kommer att påverkas negativt. 
Dessutom har denna fråga redan behandlats i MMDs dom från 2017-05-24. 
”Mark- och miljö domstolen delar kommunen och Länsstyrelsens bedömning att planområdet är ett 
sådant område som lämpar sig för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, ett så kallad LIS-område. 
Detaljplanen får anses att på längre sikt bidra till att turismen och det rörliga friluftslivet kan utvecklas i 
Isabergsområdet och särskilda skäl för att inskränka strandskyddet får därför anses föreligga.”  
 
Att hävda att trafiksituationen vid exploatering av planen skulle innebära betydande olägenhet i enlighet 
med 2 kap. § 9 PBL, samt att den skulle kunna orsaka en bullersituation, lukt och termiskt 
inomhusklimat som faller under MB 9 kap § 3 är kraftigt överdrivet. Kommunen har gjort bedömningen 
av trafiksituationen med utgångspunkt från en fullt exploaterad plan. Enligt de beräkningar som är 
redovisade i planen beräknas antalet fordonsrörelser vid en fullt utbyggd plan, med enbart 
permanentbostäder, generera 130 extra fordonsrörelser/dygn. Att bullersituationen skulle påverkas så 
att riktlinjerna för buller inte hålls eller att det uppkommer sådan olägenhet som åsyftas i 9 kap. § 3 
MB eller i 2 kap. § 9 PBL på 130 extra fordonsrörelser/dygn är orealistiskt och överdrivet. 
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13. O M & M M  
 

Vi önskar ingen stugby vid Viks strand, av skäl som tidigare angetts som vi hänvisar till. Området 
med natur behöver finnas kvar för kommande generationer. 
Vår granne som önskar bo på stranden har den möjligheten på västra sidan av sjön, där tomt 
med strandskyddsdispens finns. 
 
Kommentar: 
Noterat. 
 
 
 
 
Sammanfattning av förändringar efter granskningstiden: 
 
- Plankartan kompletterades med ett 4-meter brett u-område inom prickmark i norra delen av 
kvartersmark längs med vägen. Bestämmelsen vid beteckningen u avser att ”Marken ska vara 
tillgänglig för allmänna underjordiska ledningar”. 
 
 
 
 
 
 
 
Andrea Barbuta   Sven Hedlund 
Planarkitekt   Stadsarkitekt 
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Illustrationslinje

Planbestämmelser
Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser

NATUR Naturområde

Kvartersmark
B Bostäder

På varje tomtplats får endast följande byggas:
En huvudbyggnad med max 150 m2 byggnadsarea.
Två p-platser och ett garage med max 50 m2 byggnadsarea.

B1
Bostäder
Största byggnadsarea i procent av fastighetsarea är 25 %

N Friluftsområde

E1
Tekniska anläggningar, sophantering

Vattenområden
W Bryggor och badplats

W1
Friluftsbad

W2
Öppet vattenområde

UTFORMNING AV ALLMÄNNA PLATSER
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Byggnad får inte uppföras

MARKENS ANORDNANDE
Mark och vegetation

PLACERING; UTFORMNING; UTFÖRANDE
Placering

Utformning

Byggnadsteknik

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från det planen vinner laga kraft

Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats
Ändrad lovplikt
Bygglov krävs för bygglovsbefriad komplementbyggnad, friggebod och komplementbostadshus
Villkor för lov
Bygglov får inte ges förrän vatten- och avloppsanläggning kommit till stånd
Strandskydd
E E E E E E E E E E Strandskydd upphävs för kvartersmark, gator, vägar 

och p-plats mellan denna linjen och plangränsen samt inom 
område betecknat med W

Illustrationer
Illustrationslinje

LokaltrafikLOKALGATA

GångvägG-VÄG

Parkeringp-plats
Badplatsbad

Infiltrationsanläggning för avlopp får finnasinfiltration

Marklov krävs för trädfällningn2

Markens höjd får inte ändras. Mark som inte bebyggs ska 
lämnas orörd och bevaras som skogsmark.n1

Marken ska vara tillgänglig för gemensamhetsanläggningg

p1 Huvudbyggnader skall placeras minst 4 meter från
tomtgränsen. Uthus eller p-plats skall placeras 
minst 1 meter från tomtgränsen eller sammanbyggas 
i gemensam tomtgräns.

II Högsta antal våningar

b1 Grundläggning endast på plintar

Illustrationslinje 

Tekniska anläggningar, transformatorstation. 
Minsta tillåtna avstånd mellan transformatorstation i byggnad 
och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter.

E

N1
Friluftsområde. Bad och Båt Markreservat för allmännyttiga ändamål

Marken ska vara tillgänglig för allmänna
underjordiska ledningar.u



Normalt planförfarande 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
augusti 2018

ANTAGANDEHANDLINGAR

Planens beteckning  -
Antagen av KF  -
Vunnit Laga kraft  -
Genomförandetiden slut -

Detaljplan för Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län



SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Normalt planförfarande

UPPDRAG
Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och 
bygglagen. På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller 
beställning från kommunstyrelsen beslutar bygg- och 
miljönämnden att detaljplan skall arbetas fram.

SAMRÅDS-
REMISS

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare,  länsstyrelsen, kommunala myndigheter 
och sammanslutningar som har väsentligt intresse 
av förslaget. Annonsering sker i lokala dagstidningar. 
Förslaget ställs ut i kommunhuset och lokalt på t.ex. 
bibliotek. Ett samrådsmöte anordnas.

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla. De som 
senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. 
Dessa har tre veckor på sig att överklaga kommunens 
beslut till Länsstyrelsen. Överklagan skickas till Gislaveds 
kommun, kommunstyrelsen 332 80 Gislaved. 

ÖVERKLAGANDE

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga 
planen. Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och 
upphäva beslutet. Om planen överprövas vinner planen 
laga kraft först då ärendena är avgjorda och planen 
godkänd.

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en samråds-
redogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från 
remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med 
brev. Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under tiden 
kan anmärkningar framföras skriftligen till Gislaveds 
kommun, bygg- och miljönämnden 332 80 Gislaved. 
Dessa redovisas i ett utlåtande som efter granskningstiden 
skickas till de som inte fått sina anmärkningar 
tillgodosedda.

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktige eller av bygg- 
och miljönämnden.ANTAGANDE

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/detaljplan/
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INNEHÅLLSFÖRTECKNING
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Sammanfattning     
Planbeskrivning     
 Planens syfte och huvuddrag   
 Plandata     
 Tidigare ställningstaganden
 Förutsättningar, Förändringar och Konsekvenser 
 Hälsa och Säkerhet    
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 Checklista behovsbedömning   
 Naturvärdesinventering
 Översiktlig VA-utredning



4 (31)

Antagandehandlingar  - Viks strand del av fastigheten Vik 1:58

Planområdets läge

Norr

HANDLINGAR
• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser

VIK

HESTRA 

Gislaveds kommun
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SAMMANFATTNING

Syftet med planen är att möjliggöra ett område för fritidsbebyggelse, friluftsliv och ett 
mindre antal permanentbostäder i Vik vid Vikaresjön och görs på initiativ från markägaren. 
Användningen är i enlighet med den fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet (2012)
som gjordes av Gislaved och Gnosjö kommun, samt med översiktsplanenplanen ÖP 16 och 
dess underlag ”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” (LIS 2016).
Planområdet omfattar cirka 10 hektar som idag består av mager skogsmark. Exploatörens 
intentioner för området är att fritidsbebyggelsen ska vara av hög arkitektonisk standard med 
enhetlig utformning gällande valet av material och storleken på husen.
I området kring Isaberg och Vik finns attraktiva verksamheter som bland annat Isabergs 
golfbana, Isabergs skidanläggning och kanotleden längs Nissan. Här finns också kvalitéer 
så som sjöar och en vacker natur som lockar både turister och boende. Det är därför viktigt 
att naturen inom planområdet bevaras så långt det är möjligt och att byggnader och andra 
anläggningar anpassas och utförs med stor hänsyn till naturen.

© Michael Sodeau Partnership & Studio Sophia Wood 2010
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Befintlig markanvändning

Credits not available.

december 17, 20142.Tätort
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Illustration av möjlig 
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PLANBESKRIVNING

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med detaljplanen är att planera ett område för fritidsbebyggelse och friluftsliv på del av 
fastigheten Vik 1:58. Även ett mindre antal permanenthus föreslås.

PLANDATA
Läge och areal
Planområdet är beläget i Vik vid Vikaresjön och omfattar ca 10 ha.

Markägoförhållanden
Planområdet utgörs av del av fastigheten Vik 1:58 och ägs av en privat markägare.

Detaljplan för
Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län

Credits not available.

november 13, 20142.Tätort
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18 19Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds- och Gnosjö kommun Fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaveds- och Gnosjö kommun

Utvecklingside
������������������������������������������������������������������-
ternativ. De föreslagna områdena ligger inom det utökade strandskyd-
det. Två av områdena är lokaliserade på tidigare utbrutna grustäkter. 
Strandudden är detaljplanelagd för bostäder De olika områdena riktas 
till olika målgrupper. Hestravikens värdshus blir ett nav i området. Ge-
nom att knyta ihop östra och västra sidan med en gång- och cykelväg 
genom att utnyttja den konstruktionen på järnvägsbron kommer ett 
sammanhållet område att skapas.
Badplatsen kommer att ligga centralt i området och utvecklas med 
lekattraktioner och serviceanläggningar.
�����������������������������������������������������������������-
planeområde.

Strategier: 
- Markerade områden kan utvecklas med olika typer av bebyggelse för ut-

hyrning eller permanentboende; Strandudden (vid Viksjön), Vik stugom-
råde (öster i byn), Vik stugområde ( väster i byn), Vik övernattningsstugor/
vandrarhemsområde(vid Algustorpasjön), Lillesjöns stugområde. Detaljplan-
läggning krävs.

- Gång- och cykelväg från Nissafors till Hestraviken med en bro i anslutning 
till järnvägsbron utreds.

- Hestravikens konferensanläggning ges möjlighet till utveckling inom närom-
rådet. Detaljplanläggning krävs.

- En utvecklingskiss för den kommunala badplatsen i Nissafors tas fram.

Utvecklingsområde
Vik

Skyddsområden och restriktionsområden

Natura 2000

Riksintresse

Riksintresse
En del av Ettö är utpekat som riksintresse för na-
turvård. Isaberg/Ranneboområdet är riksintresse 
för friluftsliv. Ranneboområdet är ett ostört vild-
marksområde med skogar sjöar och relativt lite 
bebyggelse. Isaberg är centrum för det anlägg-
ningsbundna friluftslivet. 

Kust till kustbanan är utpekad som riksintresse för 
järnväg och riksväg 26 är riksintresse för vägar.

Natura 2000 
Ettö utgörs av ett sanddelta som formats av Nissan 
vid utloppet i Svartevik. Floran är rik med bl a 
slåttergubbe, svinrot och jungfrulin. (Del av om-
rådet är också riksintresse). 

Förklaring
Riksintressen är områden som är värdefulla från 
nationell synpunkt och de väger tyngre än lokala 
allmänna intressen i den fysiska planeringen och att 
områdets värde eller inte påtagligt får skadas.

Förklaring
Områden som ingår i Natura 2000 ska, enligt EU:s 
direktiv om bevarande av vilda djur och växter och 
direktiv om bevarande av vilda fåglar, ges ett sådant 
skydd att områdets värden inte skadas av åtgärder 
eller verksamheter inom eller i anslutning till området.

Idéskiss stuga Vik

Idéskiss cykelväg under 
järvnvägsbron.

Strandudden, Nissafors.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN

Översiktsplaner

Fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet (KF 2012-12-13)

Planområdet ingår som en del i kommunens fördjupade översiktsplan för Isabergsområdet. 
I FÖPen beskrivs Vik som en sammanhållen jordbruksby med permanentbebyggelse i 
anslutning till Viksjön. Här finns idag en kanotrastplats som ingår i området för detaljplanen.

Planområdet är utpekat i den fördjupade översiktsplanen som ett område som kan utvecklas 
med olika typer av bebyggelse för uthyrning eller permanentboende. 
Som komplement till anläggningarna på Isaberg skapas flera boendealternativ. Det utpekade 
området ligger inom det utökade strandskyddet (har ändrats till 100 meter efter det att den 
fördjupade översiktsplanen för Isabergsområdet antogs). Planområdet är ett av två utpekade 
områden som är lokaliserade på tidigare utbrutna grustäkter. Planområdet är tänkt att ingå 
som en del i utvecklingen för området i den fördjupade översiktplanen där Hestravikens 
värdshus blir ett nav i området. Genom att knyta ihop östra och västra sidan med en gång- 
och cykelväg genom att uttnyttja konstruktionen på järnvägsbron kommer ett sammanhållet 
område skapas.

Utvecklingsområde Vik

Utdrag ur kommunens fördjupade 
översiktsplan för Isabergsområdet

Planområde
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Vikaresjön har 100 meter strandskydd. Hela området som behandlas i den fördjupade 
översiktsplanen betraktas som LIS-område (landsbygdsutveckling i strandnära områden), 
eftersom detta är ett landsbygdsområde där en hållbar näringslivsutveckling kan garanteras. 
Det innebär dock inte att alla delar av de strandskyddade områdena ska göras tillgängliga 
för byggande. Men inom de strandskyddade områdena ska det finnas möjlighet att lokalisera 
vattenanknutna anläggningar som bidrar till förbättringar för det rörliga friluftslivet och 
turismen. Vid varje lokalisering ska hänsyn tas till de biologiska värdena.
Planområdet är markerat i den fördjupade översiktplanen som ett område som kan bebyggas 
av stugor efter detaljplaneläggning.
Inom strandskyddade områden ska övernattningsplatser för kanoting, campingplatser, 
fiskeplatser, bastuanläggningar, vandringsleder, bryggor och andra vattenanknutna 
anläggningar kunna tillskapas. Eventuella skyddszoner för vissa häckande fågelarter bör 
utredas.
De områden i den fördjupade översiktplanen som är utpekade stugbyar ska kunna lokaliseras 
inom strandskyddat område.

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram av kommunen som en bilaga till 
fördjupning av översiktsplanen för Isabergsområdet i Gislaved och Gnosjö kommuner. (KF 
2012-12-13)
Den sammanvägda bedömningen i MKBn är att den fördjupade översiktsplanen tillförs 
åtgärder som ska stärka skyddet av känsliga naturmiljöer och att utredningar görs för 
respektive utformning vid nästa planeringsnivå (exempelvis detaljplan eller projektering). Att 
inte genomföra planens intentioner och åtgärder innebär en oreglerad utveckling, som riskerar 
att ge sämre förutsättning att skydda miljön från respektive påverkan. Planförslaget innebär, 
med föreslagna åtgärder, en välavvägd utveckling med lämpliga exploateringsförslag som 
bidrar till att skyddet av värdefulla områden kan säkerställas samtidigt som Isabergsområdet 
har möjlighet att utvecklas. Lämpligheten av planförslaget är till största del utrett i och med 
denna miljöbedömning.

Övriga planer, program och kommunala beslut

Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Gislaveds kommun. 
Underlag till ÖP 16 (2016-06-21)

Områdesbeskrivning
Området består av skogsmark i en sluttning ner mot Vikaresjön. Vegetationen utgörs av 
till största delen av barrskog mestadels tall, men i områden finns ungskog med en större 
lövandel. En badplats finns direkt väster om området. Vid framtida åtgärder i området ska 
särskilda utredningar om hotade växtarter göras. Inom området finns också en rastplats för 
kanotled Nissan. Området ingår i fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet. 
Fisket är upplåtet genom Nissansjöarnas FVOF (Fiskevårdsområdesförening). Området ligger 
med omedelbar närhet till Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning 
samt väg 151 och väg 26. Hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik gäller på Vikaresjön.
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Områdets tänkta utveckling
Området utgör en del i den utvecklingsplan för hela Isabergsområdet som har tagits fram i 
form av en fördjupning av översiktplanen. Särskilda områden för bebyggelse har reserverats 
i planen. Avsikten i detta område är att ge möjligheter för utbyggnad av bostads- och /
eller fritidshus. Läget gör att det bildar ett sammanhang med befintlig bebyggelse och 
verksamheter i området. Detaljplan inklusive naturvärdesbedömmning ska upprättas. En 
utveckling av området gynnar Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning 
samt stärker underlaget för både befintlig service och skapar underlag för nyetableringar. En 
ökning av befolkningen stärker underlaget för den kommunala och kommersiella servicen i 
Hestra tätort. Ökad bebyggelse skapar ett bättre underlag för att ekonomiskt kunna förbättra 
VA-förhållandena, kompletterar befintliga anläggningar i Isabergsområdet och Hestraviken 
samt förbättrar underlag för servicen i Hestra och Nissafors (Gnosjö kommun).

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten:
God ekologisk status till 2015 och god kemisk ytvattenstatus 2015, med undantag för 
kadmium och kadmiumföreningar fram till år 2021.

Detaljplaner
Planområdet är inte tidigare detaljplanelagt.

HESTRA, Vikaresjön 
VIK

Utdrag ur kommunens LIS-plan

Planområde
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Strandskydd
För Vikaresjön gäller 100 meter strandskydd. Planens genomförande förutsätter ett 
upphävande av strandskyddet inom planområdet. I plankartan finns en administrativ 
bestämmelse om upphävande av strandskyddet inom vissa delar av planområdet. Det 
särskilda skälet till strandskyddets upphävande är att detaljplanens anses bidra till en 
utveckling av landsbygden, Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 d §;

”Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från strandskyddet inom ett 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge för en byggnad, 
verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för 
att uppföra enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i 
stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532)”. 

Området finns utpekat i kommunens LIS-plan och dess läge gör att det bildar ett sammanhang 
med befintlig bebyggelse och de verksamheter som finns i området. En utveckling av området 
förväntas gynna Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensanläggning samt 
stärka underlaget för både befintlig service och skapa underlag för nyetableringar. Ökad 
bebyggelse skapar ett bättre underlag för att ekonomiskt kunna förbättra VA-förhållandena 
och komplettera befintliga anläggningar i Isabergsområdet och Hestraviken.

Övriga skäl till upphävandet är:
Friluftsbadets tillgänglighet ökas genom att den befintliga körvägen som idag är privat görs 
till gata, allmän plats och en parkeringsplats anläggs även den på allmän plats. Idag sätter 
terrängkörningskungörelsen stopp för parkering i skogen. Vägen är i dagsläget privat och 
allmänheten har ingen rätt att köra på den. Genom att vägen görs om till allmän plats ökar 
tillgängligheten för allmänheten. 
För att möjliggöra planens syfte upphävs strandskyddet endast inom kvartersmark, gator, 
vägar, p-platser samt vattenområde markerat med W i plankartan. Detta innebär att det 
fortfarande råder strandskydd inom stora delar av området. För att säkeställa fri passage för 
allmänheten längs med strandlinjen gäller fortfarande minst 20 meter strandskydd.
Genom de anläggningar som planeras att anläggas i en del av strandzonen kommer ett 
stort antal människor ges tillfälle att vistas vid och på sjön och utöva friluftsaktiviteter som 
att fiska, grilla, bada, basta, kanota, nyttja bryggor m.m. Området utefter sjön kommer att 
vara allemansrättsligt tillgängligt. Jämfört med idag kommer tillgängligheten att öka tack 
vare körväg, gångstigar, bryggor m.m. Fri passage för allmänheten säkerställs. En gångstig 
kommer att anläggas utmed vattnet. 

Vikaresjön

Credits not available.
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Strandskydd efterStrandskydd före
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Natur

Mark och vegetation
Det aktuella området är ett skogsparti på cirka 10 hektar invid Vikaresjöns strand. Hela 
området utgörs av skogsmark och har tidigare bedrivits täktverksamhet på ungefär halva ytan. 
Idag används marken för skogsbruk. Skogen utgörs av typisk produktionsskog dominerad av 
tall och gran i olika bestånd och åldersklasser.
I sydvästra delen av området finns en badstrand som hålls i ordning av markägaren. I östra 
delen finns en kanotrastplats som ingår i Kanotled Nissan och som även denna sköts av 
markägaren. Genom området löper en skogsbilväg samt några mindre stigar i anslutning till 
kanotrastplatsen.

Naturvärdena inom området har inventerats och bedömts i en naturvärdesinventering 
redovisat av Örnborg Kyrkander Biologi & Miljö AB. Inventeringen har gjorts med 
tilläggen Naturvärdesklass 4, Generellt biotopskydd, Detaljerad redovisning av 
artförekomst (mattlummer, klockgentiana samt eventuellt övriga skyddsvärda arter inom 
inventeringsområdet) samt Inventering av särskild skyddsvärda träd (i enlighet med 
Naturvårdsverkets definition). Naturinventeringen redovisas i sin helhet i bilaga 2. 
Totalt har 4 stycken naturvärdesobjekt identifierats. Två av dessa har bedömts hysa vissa 
naturvärden (klass 4) och för övriga två är bedömningen att de har påtagliga naturvärden 
(klass 3). Den mark inom inventeringsområdet som inte har klassats som naturvärdesobjekt 
är mark som bedömts hysa endast obetydliga naturvärden. Detta utgörs av områden med i 
huvudsak produktionsskog.

Skogsmark i området Befintlig gångstig

StrandzonenBefintlig badstrand
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Teckenförklaring till naturvärdesinventering
Bestånden av mattlummer inom området
1.   Mattlummerbestånd spridda inom ytan, även enstaka revlummerbestånd
2.   3-4 täta bestånd och däremellan glesa tuvor av mattlummer
3.   Till största del revlummer men också något bestånd av mattlummer
4; 5; 6; 7.  Mattlummer

Naturvärdesinventering inom området
Ortofoto nuläge
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Andra relevanta naturvärde element inom området
a.  Fem små plantor av klockgentiana
b.  Tall, omkrets stam 200 cm
c.  Tall, omkrets stam 189 cm
d.  Tall, omkrets stam 178 cm
e.  Vågig sidenmossa, ca 2dm2 på granrotben. Torr  
f.  Mittpunkt av lummerytan ca 10x12 m
g.  Mittpunkt av lummeryta ca 13x13 m. 3-4 täta bestånd och lite glesa tuvor däremellan
h.  Revlummer, ett av få bestånd inom denna lummeryta
i.  Tätast med mattlummer
j.     Ek, yngre
k.  Stenmursrest
l.  Ek ca 80 år. Något inträngd
m.  Revlummer, 0,5m2. Halvdåligt skick
n.  Två halv- och helrisiga mindre ekar. 
o.  Vårtbjörk, hål i gren (riktat halvt uppåt)

Permanent-
bostäder

P
Återvinnings-
station

Fritidsbostäder
     ca 19 st

Transformator-
station

Handikapps-
parkering

Bryggor för
 bad & båt

Natur
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Natur

Natur
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Illustrationsskiss med möjliga framtida utveckling  med taget till bl.a. lummer förekomst 

3 skyddade 
träd



16 (31)

Antagandehandlingar  - Viks strand del av fastigheten Vik 1:58

Naturvärdesinventeringen har tagits fram för att visa vilka värdefulla växter som finns inom 
området och vilka åtgärder som tas för att bevara dem. Utredningen också redovisar vilka 
konsekvenser en exploatering skulle kunna ha för skyddsvärda naturvärden inom området på 
kortare tid samt långsiktigt.
Sett till förekommande naturvärdesobjekt är det främst områden som är oklassade samt klass 
4- områden (obetydliga respektive Vissa naturvärden) som tas i anspråk av detaljplanen. Hela
strandzonen samt det andra klass 3-området (Påtagligt naturvärde) berörs inte direkt av 
detaljplanen.
Förekomst av naturvårdsarter utgörs av klockgentiana i strandområdet, mattlummer spritt på 
ett antal mindre delområden men med ett större sammanhängande område i områdets östra 
del samt ett mindre antal revlummerbestånd.
Beståndet av mattlummer inom området.
Vad gäller förekomsten av mattlummer innebär detaljplanen att tre mindre områden med 
mattlummer i mittersta delen av planområdet som avses att bebyggas eller där vägar ska 
anläggas riskerar påverkas negativt (ytorna markerade med 4, 5 och 6 i illustrationsskissen). 
De östra förekomsterna som utgör planområdets största bestånd arealmässigt sett berörs 
dock inte direkt av detaljplanen. Mattlummer är inte rödlistad och finns väl spridd och utbredd 
i större delen av landet. Vid en eventuell dispensansökan enligt artskyddsförordningen i 
samband med aktuell detaljplan finns ingen anledning att förvänta sig att en erhållen dispens 
från 9 § i artskyddsförordningen skulle påverka arternas bevarandestatus negativt på vare sig 
nationell eller regional skala. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbudet 
att plocka, gräva upp eller på annat sätt ta bort eller skada exemplar av växterna, om det 
inte finns någon annan lämplig lösning och dispensen inte försvårar upprätthållandet av en 
gynnsam bevarandestatus hos artens bestånd i dess naturliga utbredningsområde.

Bebyggelseområdets utformning har anpassats och minskats med hänsyn till resultatet av 
inventeringen. Huvuddelen av befintlig lummer har undantagits från bebyggelse (ytorna 
markerade med 1, 2, 3 och 7 i illustrationsskissen). De flesta bestånden av mattlummer 
sammanfaller med planlagd mark med bestämmelsen ”NATUR” i detaljplanen.
Bedömningen är att ytan där beståndet av mattlummer påverkas av byggrätten är så liten 
jämfört med den stora ytan som är skyddad, så att bevarandet av arten inte kommer att 
påverkas negativt.

Mattlummer
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Andra naturvärden inom området
Förutom bestånden av lummer finns andra naturvärden inom området, t.ex. värdefulla enstaka 
träd eller plantor av klockgentiana. De flesta av dessa värden ligger inom planlagd mark med 
bestämmelsen ”NATUR” och kommer därför inte att påverkas av exploateringen.
Inom området finns ett skyddsvärt ekträd precis i gränsen av inventeringsområdet och i 
anslutning till gården nordväst om området. 
Andra skyddsvärda träd är tre äldre tallar vid badstranden som bedöms vara särskilt värdefulla 
och som planläggs med skyddsbestämmelse i plankartan ”träd får inte fällas” (tallarna 
markerade med b, c och d i illustrationsskissen).
Klockgentiana, som är rödlistad och även fridlyst (markerad med a i illustrationsskissen), 
förekommer i anslutning till badplatsen inom ett område som i detaljplanen är betecknad som 
naturmark. Bedömningen är att arten därmed är tillräckligt skyddad. 

Inom betecknad område med ”B- bostäder” i sydvästra delen av planområdet ligger en 
stenmursrest. Enligt naturvårdsverket ska stenmurar utgöras av en uppbyggnad av på 
varandra lagda stenar som har en tydlig och långsträckt utformning i landskapet. Det innebär 
att muren normalt bör vara längre än den är bred för att uppfylla definitionen. Det bör också 
normalt finnas mer än ett enkelt lager med stenar. Delvis hoprasade stenmurar där stenarna 
ligger i en linje, men på ett oordnat sätt, och där det mellan vissa stenar och block finns 
buskar och mindre träd omfattas också i normalfallet av definitionen, men får bedömas i varje 
enskilt fall. För att en stenmur ska omfattas av biotopskyddsbestämmelserna ska minst en 
sida av muren gränsa till jordbruksmark.

Befintlig stenmursrest

Den södra udden där klockgentianan växerVärdefulla tallar vid stranden
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Stenmursresten som finns inom planområdet gränsar till befintlig jordbruksmark med en 
sida och till befintlig skog med den andra sidan. Dock är den hoprasad, stenarna ligger på 
ett oordnat sätt och det finns endast ett enkelt lager med stenar. Mellan stenar och block 
finns varken buskar eller mindre träd. Med hänsyn till olika skäl beskrivna ovan bedöms 
stenmursresten inte omfattas av biotopskyddsbestämmelsen.
Det finns flera träd - mindre, yngre ekar samt en björk -  som kan bli värdefulla i framtiden om 
de sköts på rätt sätt (markerade med j, l, n och o i illustrationsskissen). De flesta ligger på 
mark som betecknas med bestämmelsen ”NATUR” i detaljplanen. Den enda som ligger på 
byggbar mark är den yngre eken betecknad med ”j”, som bedöms inte vara tillräckligt värdefull 
för att skydda genom en bestämmelse i detaljplanen.
Ett dike löper i skogskanten längs den åkermark som ingår i inventeringsområdet, som 
bedöms inte omfattas av biotopskydd. Inga andra biotopskyddsområden påträffades inom 
planområdet.
Konsekvenser enligt naturvärdesinventering (utdrag från NVI)
”Sett till förekommande naturvärdesobjekt är det främst områden som är oklassade samt klass 
4 områden (obetydliga respektive Vissa naturvärden) som tas i anspråk av detaljplanen. Hela
strandzonen samt det övriga klass 3 området (Påtagligt naturvärde) berörs inte direkt av 
detaljplanen. Således är det inga unika naturtyper som tas i anspråk och särskilt så vad avser 
de centrala delarna av området.

Vad gäller förekomsten av mattlummer innebär detaljplanen att tre mindre områden 
med mattlummer i mittersta delen av planområdet riskerar påverkas negativt. De östra 
förekomsterna som utgör planområdets största bestånd arealmässigt sett berörs dock 
inte  direkt av detaljplanen. De östra delarna har i detaljplanen benämnts som naturmark 
och skall därmed inte bebyggas eller tas i anspråk på annat sätt. Förutsatt att ingen större 
skogsavverkning genomförs i området samt att ingen körning sker på marken eller att 
den används som upplagsplats under eventuell byggnation bedöms inte detta bestånd av 
mattlummer påverkas negativt i någon nämnvärd omfattning av de planerade byggnationerna.

Mattlummer är inte rödlistad (ArtDatabanken, 2015) och finns väl spridd och utbredd i större 
delen av landet, varför det finns ingen risk för att negativa effekter på de tre mindre bestånden 
i planområdet skulle påverka artens bevarandestatus vare sig på regional eller nationell skala. 

Klockgentianans växtplats ligger även den i ett område som i detaljplanen pekats ut 
som naturmark och där inga byggnationer överhuvudtaget planeras. Närmsta planerade 
bebyggelse ligger cirka 80-100 meter norrut. Hänsynen till klockgentianan som är tagen i 
detaljplanen bedöms som tillräcklig.”
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Geotekniska och hydrologiska förhållanden
Det har genomförts en geoteknisk undersökning av BGK (Gunnar Karlsson Bygg- och 
Geokonstruktioner AB, 2014-12-22). Utgående från utförda skruvborrningar och SGU 
jordartskarta konstateras det att jorden inom undersökt område består av isälvssediment. 
Marken är genomsläpplig varför regnvatten är enkelt att ta hand om. Vikaresjöns nivå har 
stora variationer. Normalvattenståndet i Vikaresjön ligger enligt grundkartan på ca 156,0 meter 
över havet. 28 april 1970 var högsta uppmätta vattenståndet 159,0 m ö. h (RH2000). Ett 
beräknat 100 årsflöde ligger på 161,0 m ö. h (RH2000) och risken för att det ska inträffa inom 
100 år är ca 63%. Ingen bostadsbebyggelse kommer att lokaliseras under + 161,0 m ö. h.
Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid 
sönderfallet sänder det ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan 
finnas i berggrunder, grundvatten och byggmaterial. 

Genomförd geoteknisk undersökning (2014-12-22) visar att marken i området utgörs av 
normalradonmark. Detta innebär i regel inga stora åtgärder för byggnaderna. Byggnader kan 
i regel utföras med gängse byggnadssätt. Vid plint- och krypgrundläggning späds markradon 
fort ut i luften under förutsättning att luftväxlingen är god och inte hindras av socklar eller 
snö. Om tätheten hos bottenbjälklaget och ventilationen i kryprummet ägnas litet speciell 
uppmärksamhet kommer detta troligen vara tillräckligt för att radondotterhalten inomhus skall 
vara under gällande nybyggnadsvärde.

Förorenad mark
Inga kända föroreningar finns i marken inom planområdet.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet finns inga kända eller registrerade fornlämningar och i samråd med 
länsantikvarien har konstaterats att inga vidare arkeologiska insatser krävs. Området berör 
inga kulturhistoriska miljöer.
Markanvändning inom naturområdet
Naturmarken i öster är till för att få en byggnadsfri zon mellan områdets bebyggelse och 
grannfastigheterna samt att förhålla den planerade bebyggelsen till den fridlysta lummern. För 
att den planerade bebyggelsen inte ska komma för nära badplatsen har naturområdet i söder 
planlagts och säkerställer allmänhetens tillgång till stranden. Naturmarken utgörs av allmän 
plats och är därför tillgänglig för allmänheten

Credits not available.
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Bebyggelse

Friluftsområde
Öster om infartsvägen anläggs friluftsområden för tennisbanor, golfspel samt lekplats. I sydöst 
är ett friluftsområde planlagt där byggnader för bad- och båtlivets behov får uppföras.
Bostäder
Vid infarten till området föreslås 3 tomter för bostadsbebyggelse som är tänkta att användas 
för permanent boende. Byggnaderna kan uppföras i 2 våningar. Byggrätten är 25 % av 
fastighetsytan.
Övriga hus är tänkta för fritidsboende med hög standard. Det krävs inte bygglov om någon 
bostätter sig permanent i fritidshus. Exploatörens intentioner är att det ska ingå nyttjanderätt 
till Isabergs golfbana och skidanläggning när husen hyrs ut eller säljs. Även gemensamma 
båtar ska ingå i boendet. Avsikten är att de boende ska lockas till området genom att ha 
tillgång till ovan nämnda aktiviteter och närheten till Hestravikens Värdshus för måltider.
Husen kommer att byggas med minimala markarbeten. Avsikten är att husen i princip ska 
sänkas ner med kran på plintar och att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd. Genom 
ett sådant förfarande blir skötsel av mark runt husen enkel i och med att marken är mager. 
Områdets karaktär av mager skogsmark kan bevaras. Denna enkla magra skogsmark är en 
naturtyp som är attraktiv för kommande boende i området. Principen för byggnationen visas 
på nedanstående bild. 

För att säkerställa att tomterna i allt väsentligt bevaras som skogsmark kommer avtal skrivas 
mellan exploatören och respektive fastighetsägare. Det finns även en planbestämmelse om 
utökad lovplikt för komplementbyggnader för att bevara skogsmarken så långt det är möjligt. 
Inom planområdet ska markering i terrängen för tomterna undvikas för att behålla karaktären 
av mager skogsmark. 
I detaljplanen finns även en bestämmelse om att marklov krävs för trädfällning för vissa delar 
av kvartersmarken. Marklovet får enligt 9 kap 38 § plan- och bygglagen (2010:900) villkoras 
med krav om återplantering om det behövs för att hålla tomten i vårdat skick eller för att inte 
betydande olägenheter för omgivningen ska uppkomma.
Ändrad lovplikt
Utökad bygglovsplikt gäller för Attefallsåtgärder och friggebodar. Bygglovsplikt införs på 
fastigheterna för bygglovsbefriade åtgärder enligt 9 kap. 4 § p. 3 samt 9 kap. 4a § PBL 
(2010:900). Bygglovsplikten införs med stöd av 9 kap. 8 § första stycket 2a PBL (2010:900).
Motivet för utökad lovplikt är att särskild hänsyn måste tas till områdets karaktär. Genom 
utökad lovplikt tillmötesgår bestämmelserna i planen också exploatörens intentioner om 
varsam exploatering av området med anpassning till befintlig vegetation och topografi.

Princip för byggnation
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Vattenområden

Friluftsbad
Vattenområdet utanför den befintliga badstranden redovisas som friluftsbad, för att säkerställa 
allmänhetens tillgänglighet till badplatsen. 
Bryggor och badplats
Vattenområdet i sydöst redovisas som område för bad och bryggor. Här kan badbrygga och 
kanotbrygga anläggas. Eftersom vattenståndet varierar kommer sannolikt bryggorna att 
utföras som flytbryggor.

Övriga vattenområden
Övriga vattenområden redovisas som öppet vattenområde.

Gator och trafik

Gator

Förutsättningar
In- och utfarten till planområdet, som är den enda tillfarten till området, ansluter till vägen ge-
nom Vik. Vägen genom Vik är en enskild väg och förvaltas idag av Viks vägsamfällighet.
Vägen genom Vik ansluter till väg 26 i väst och väg 151 i öst. Väg 26 har en hastighetsbe-
gränsning på 70 km/h på den aktuella sträckan och väg 151 har 90 km/h. De båda korsning-
arna är vanliga trevägskorsningar utan vänstersvängfält. Vägen genom Vik har idag en has-
tighetsbegränsning på 70 km/h med rekommenderade hastigheter på 30 km/h vid Hestraviken 
och 50 km/h genom byn.

VIK Villanspark

Viksholm

Kullen

Forsvik

Nissa
n

V
äg

 2
6

Väg 151
Järnväg

Vikaresjön

Algustorpasjön
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Viks väg

Tjärdal

Förslag på framtida exploatering. De röda husen är exempel på nya hus och de grå är befintliga. En ny väg 
planeras genom området för den nya bebyggelsen söder om den befintliga vägen genom Vik.

Bef. väg genom Vik

Planområde
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Enligt Trafikverkets trafikräkning på väg 26 från år 2014, strax söder om infarten till Vik, visar 
att vägen trafikeras av ca 3750 fordon/årsmedeldygn. Väster om infarten från väg 151 visar 
Trafikverkets trafikräkning från 2013 att vägen trafikeras av ca 1830 fordon/årsmedeldygn. Det 
finns inga trafikmätningar för vägen genom Vik. För utfarten mot väg 151 antas trafikmängden 
vara större i dagsläget med hänsyn till konferensanläggningens verksamhet vid Hestravikens 
värdshus.
En permanentbostad kan antas generera 5,6 resor per årsmedeldygn och ett fritidshus om-
kring 1 resa per årsmedeldygn. I dagsläget antas de 9 fastigheterna generera ca 50 fordons-
rörelser/dygn. Eftersom det saknas trafikmätning för vägen genom Vik är det oklart vilken 
riktningsfördelning trafiken har till och från området. Ett antagande är att 50 % av trafikström-
marna till och från området går på varsitt håll.  Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar 
under maxtimmen ger ca 6 fordon/maxtimme.  Antagandet att riktningsfördelningen under 
maxtimmen är 50 % i respektive riktning ger 1 bil per 20 min i vardera riktningen.
Konsekvenser 
För att bedöma hur trafikmängderna i området kan antas förändras i och med att nya bostäder 
planeras har en trafikprognos för området tagits fram. Eftersom detaljplanen för Viks strand 
inte styr vilken form av boende som tillåts har tre scenarior tagits fram. Den första beräkningen 
har gjorts i enlighet med planens syfte, ca 3 permanentbostäder och 19 fritidsbostadshus. En 
beräkning bygger på att 50 % blir permanentbostäder och 50 % fritidshus. Det har även gjorts 
en beräkning för den utbyggnad som kan förväntas generera flest fordonsrörelser, vilket inne-
bär att alla bostäder byggs som permanentbostäder. 
Scenario 1
(13 % permanentbostäder och 87 % fritidshus)
I framtiden om området blir fullt utbyggt enligt detaljplanen antas bostäderna i Vik generera 
ca 90 fordonsrörelser/dygn. Trafikökning efter en utbyggnad enligt detaljplanen beräknas till 
ca 40 fordon/dygn. Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger ca 5 
fordon/maxtimme. Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i respektive 
riktning ger 1 bil per 24 min i vardera riktningen.
Scenario 2 
(50 % permanentbostäder och 50 % fritidshus)
I framtiden om området blir fullt utbyggt enligt detaljplanen antas bostäderna i Vik generera ca 
130 fordonsrörelser/dygn. Trafikökning efter en utbyggnad enligt detaljplanen beräknas till ca 
80 fordon/dygn. Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger ca 10 
fordon/maxtimme. Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i respektive 
riktning ger 1 bil per 12 min i vardera riktningen.
Scenario 3 
(100 % permanentbostäder)
Om det i framtiden blir fullt utbyggt enligt detaljplanen antas bostäderna i Vik generera ca 180 
fordonsrörelser/dygn. Trafikökning efter en utbyggnad enligt detaljplanen beräknas till ca 130 
fordon/dygn. Antagandet att 10-15 % av fordonen trafikerar under maxtimmen ger ca 16 for-
don/maxtimme.  Antagandet att riktningsfördelningen under maxtimmen är 50 % i respektive 
riktning ger 1 bil per 7 min i vardera riktningen. 
Bedömning
Planens genomförande innebär en ökad trafikmängd på vägen genom Vik. Det scenario som 
genererar mest trafik är det tredje scenariot, som innebär en trafikökning på ca 130 fordonsrö-
relser/dygn. 
En trafikökning i samband med en utbyggnad i området kan innebära ett ökat slitage på det 
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befintliga vägnätet. Påverkan på utfarterna mot väg 26 och väg 151 antas vara marginell och 
inga åtgärder anses nödvändiga.
Gatorna i området utformas med hänsyn till topografin. Den maximala lutningen blir ca 1:10 
- 1:12. Området för gatorna görs 7 meter breda, därav görs en körbana på ca 3,5 meter. 
Gatorna byggs genom att det schaktas in i slänterna. Fyllning ska undvikas eftersom det 
ger större påverkan på markens växtlighet. Gatorna ska utföras med bärighet som klarar av 
räddningstjänstens och renhållningens fordon. 
Parkering
En parkeringsplats byggs i området på allmän plats. Den kan användas av allmänhet såväl 
som boende i området. Den blir en tillgång för den allmänhet som åker till den befintliga 
badstranden för att bada. En handikappsparkering anläggs där stigen ner till den befintliga 
badstranden börjar. Övriga p-platser läggs i norra delen av planområdet  för att undvika 
onödig biltrafik långt in i området. Det finns även möjlighet att köra ner och vända vid befintligt 
kanotvindskydd för att lasta av packning m.m.

Gångstig
Det befintliga badstranden i söder är tillgänglig för allmänheten via en gångstig som ligger på 
allmän plats. En ny gångstig leds även mellan husen ner till området för bad- och båtliv.

Teknisk försörjning

Vatten, dagvatten och avlopp
Detaljplanen möjliggör ca 22 nya fastigheter för bostadsändamål. För att säkerställa vatten 
och avlopp för ny bebyggelse ska det upprättas gemensamhetsanläggningar. Om endast 
delar av planområdet exploateras kommer vatten och avlopp att behöva lösas genom lokala 
gemensamma lösningar. Enskilda VA-lösningar för varje fastighet är inte ett alternativ inom 
planområdet. 
Möjligheterna att lösa vatten och avlopp inom området har undersökts i en översiktlig VA-
utredning. För att undersöka tillgången på grundvatten samt kvaliteten genomfördes en 
provborrning i en punkt som ansetts vara en lämplig lokalisering för en brunn. Provtagningen 
visade att mängden vatten i området är mycket god, ca 36 000 lit/tim. Kvaliteten på vattnet i 
den borrade brunnen anses vara god. Turbiditeten var förhöjd i analyssvaret, vilket påpekades 
av laboratoriet. En anledning till detta kan vara att renspumpningen av brunnen inte gjordes 
tillräckligt länge. Analysen visar på något förhöjda värden av järn och färgtal, vilket även kan 
bero på den korta tiden för renspumpning. I övrigt verkar vattnet vara av bra kvalitet.
Hanteringen av spillvatten föreslås hanteras i planområdets nordvästra del där det bedöms 
finnas utrymme inom området natur, markerat med infiltration i plankartan, för gemensamma 
lösningar som t.ex. en infiltrationsbädd. En provgrop på 2 - 2,5 meter grävdes för att 
undersöka avståndet till grundvatten och berg. Varken grundvatten eller berg påträffades 
under undersökningen. För att undersöka om platsen är lämplig för hanteringen av spillvatten 
togs prover i marken. Provtagningen visade att marken är lämplig för en markbaserad 
avloppsrening.
Gemensamma VA-anläggningar och pumpstationer kan byggas på allmän platsmark. Vissa 
VA-anläggningar har i normalfallet ett skyddsavstånd mot vattendrag på 100 meter. Inom 
strandskyddat område (100 meter) kräver vissa åtgärder dispens.
Om det byggs mer än ca 10 - 15 nya bostäder behöver kommunen ta under beaktande att 
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upprätta ett verksamhetsområde för allmänt vatten och avlopp. Det finns möjlighet för ett 
verksamhetsområde att ansluta till befintliga anläggningar i Hestra eller Nissafors (Gnosjö 
kommun).
Den översiktliga VA-utredningen redovisas i sin helhet i bilaga 3.
Ledningar
Elförsörjning kommer att anordnas via befintlig transformator vid Hestraviken. Därifrån 
kommer kablar att grävas ner i vägarna i och till området. Inom planområdet finns ett område 
planlagt för en transformatorstation med följande bestämmelse ”minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter”.
Ett 4-meter brett u-område planläggs inom prickmark i norra delen av kvartersmark längs med 
vägen. Bestämmelsen vid beteckningen u avser att ”marken ska vara tillgänglig för allmänna 
underjordiska ledningar”. Inom u-området får inte bedrivas verksamhet eller vidtas åtgärd som 
kan hindra eller försvåra bibehållandet av elektriska starkströmsanläggningar.
Energi
Husen kommer att värmas upp individuellt. Eventuellt kan fjärrvärme bli aktuellt via kulvert från 
Strandudden öster om Vikaresjön.

Avfall
Område för en gemensam anläggning för separering av avfall har placerats centralt i 
planområdet. Med denna gemensamma lösning slipper renhållningsfordon köra långt in i 
området samt att man håller nere hämtningskostnaderna. 
Elektronisk kommunikation
Det är viktigt med tillgång till IT-infrastruktur till området. Bredbandsutbyggnad pågår i 
kommunen.

Credits not available.
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HÄLSA OCH SÄKERHET
Översvämningsrisk
I och med den varierande sjövattennivån finns risk för översvämning i den södra delen 
av området. För att marken trots detta ska vara lämplig att exploatera läggs vägar och 
bebyggelse där marken har sådan höjd att olägenheter på grund av översvämning undviks. 
Ett beräknat 100 årsflöde ligger på 160,9 m ö. h. Ingen bebyggelse kommer att lokaliseras 
under + 161,0 m ö. h.
Ras och Skred
På grund av de stora nivåskillnaderna i området kan det finnas risk för ras och 
skred. Genomförd geoteknisk undersökning från BGK (Gunnar Karlsson Bygg- och 
Geokonstruktioner AB, 2014-12-22) visar att inga rörelser förekommer eller har förekommit i 
slänten. Det genomfördes även stabilitetsberäkningar för planerad väg och bebyggelse med 
en last på 20 kPa. Med de förutsättningar och beräkningar som utfördes av BGK bedöms 
slänten vara stabil med de påförda lasterna. Några konsekvenser för människors hälsa eller 
för miljön bedöms därför inte uppstå.

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Här redovisas de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som 
erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av detaljplanen.

Organisatoriska frågor 
Tidsplan
Planen hanteras med normalt planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av 
kommunfullmäktige. 
Preliminär tidsplan
Samrådstid: juni - augusti 2014
Granskningstid: juli 2018
Antagande: november 2018
Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i kommunfullmäktige om den inte 
överklagas.
Genomförandetid
Genomförandetiden är på 15 år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Detta 
innebär att detaljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares 
bestridande under denna tiden.
Huvudmannaskap
Gislaveds kommun är inte huvudman för allmän platsmark och ansvarar inte för utbyggnad 
och underhåll av allmänna platser. Inom planområdet är det enskilt huvudmannaskap. Skälet 
är att det inte är ett kommunalt intresse att förvalta allmän platsmark för den planerade 
bebyggelsen som främst kommer att vara för fritidsändamål och genomförs som en privat 
exploatering.
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Tekniska frågor
Gator m.m
Exploatören ansvarar för att gata, gångväg och parkeringsplatser byggs inom området.
Vatten, avlopp och dagvattensystem
Dagvattenhanteringen skall lösas av respektive fastighetsägare genom lokalt 
omhändertagande av dagvatten. Om endast delar av planområdet exploateras kommer vatten 
och avlopp att behöva lösas genom lokala lösningar. Enskilda lösningar för varje fastighet är 
inte ett alternativ inom planområdet bl.a. på grund av närheten till sjön. 
När det finns underlag ca 10-15 bostäder behöver kommunen ta under beaktande att bygga 
ut vatten och avlopp till området. De gemensamma anläggningarna för planområdet kan då 
anslutas i en lämplig anslutningspunkt. Anslutningsavgift ska betalas när VA-försörjningen 
finns tillgänglig. För mer information om vatten- och avlopp, se under delen ”Teknisk 
försörjning”. 

Ekonomiska frågor
Kostnader för exploateringen av området kommer att betalas av markägaren. Planavtal har 
teckats med exploatören vilket innebär att ingen planavgift tas ut i samband med bygglov.

Fastighetsrättsliga frågor
Gemensamhetsanläggning
Allmän platsmark och en del kvartersmark samt en del av vattenområdena kommer att 
utgöras av en gemensamhetsanläggning och ägas och förvaltas av en samfällighetsförening. 
Gemensamhetsanläggningen kommer att skapas genom ett beslut som utförs av lantmätaren 
genom en anläggningsförättning. Exploatören kommer att bekosta förättningen.
Gemensamhetsanläggningen kommer att omfatta all naturmark, all gatumark, alla 
N-områden (friluftsområde), alla E-områden (tekniska anläggningar) samt vattenområdena 
med beteckningen W och W1. Mark, byggnader och anläggningar inom dessa områden 
kommer att ingå i gemensamhetsanläggningen och kommer att ägas och skötas av 
samfällighetsföreningen.

Ledningsrätt, servitut
VA-ledningar till och från området kommer att säkerställas med ledningsrätt. El-ledningar samt 
transformatorstation kommer att säkerställas med servitut eller ledningsrätt.

Fastigheter Konsekvenser
Vik 1:58 • Nya bostadsfastigheter kommer att styckas av från 

stamfastigheten
Gemensamhetsanläggning • Allmän platsmark, friluftsområden, tekniska 

anläggningar kommer att ägas och förvaltas av en 
samfällighetsförening.

Direkta konsekvenser som planen innnebär för fastigheter
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Avstyckningar
Bostadsfastigheterna kommer att styckas av från stamfastigheten och sedan utgöra egna 
fastigheter. Vik 1:15 är en avsöndring och fastighetsbestämning vid avstyckning mot denna 
gräns kan komma att behövas.

Avtal
I avtal mellan exploatören och respektive fastighetsägare kommer det att skrivas in att icke 
bebyggd del av tomtmark ska lämnas orörd och bevaras som skogsmark. Byggnader inom 
tomtmark ska byggas på plintar så att schaktning eller fyllning i allt väsentligt inte behöver 
utföras.
Exploateringsavtal
Det kommer inte att upprättas ett exploateringsavtal mellan exploatören och kommunen 
eftersom det är en privat exploatering.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Ansvarig handläggare för detaljplanen är planarkitekt Andrea Barbuta, bygg- och 
miljöförvaltningen, Gislaveds kommun. I arbetet har dessutom stadsarkitekt Sven Hedlund,  
planarkitekt Fredrik Ingstorp, samhällsutvecklare Irene Ljungskog, utvecklingsledare Hanna 
Torén, teknisk chef Peter Edvinsson, VA chef Antti Vähäkari, gatuingenjör Mats Kindlund, 
mark- och exploateringschef Malin Larsson, miljö- och hälsoskyddsinspektör Maud Enqvist 
och miljö- och hälsoskyddsinspektör Sofie Jerslind deltagit.

Gislaveds kommun, augusti 2018

Andrea Barbuta     Sven Hedlund
Planarkitekt      Stadsarkitekt
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VIK

HESTRA 

BEHOVSBEDÖMNING

Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34§ i Plan- och bygglagen (SFS 
2010:900) och enligt 6 kap 11§ Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att 
utreda om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa 
utpekade ändamål.

Platsens förutsättningar
Planområdet är beläget vid Vikaresjön.
Marken utgörs av för trakten mager skogsmark. Stora delar av planområdet har tidigare 
utnyttjats som grustäkt varför naturvärdena är blygsamma. Marken är mycket kuperad.
Marken är genomsläpplig varför regnvatten är enkelt att ta hand om. Vikaresjöns nivå har 
stora variationer. Normalvattenståndet i Vikaresjön ligger enligt grundkartan på ca 156,0 meter 
över havet. 28 april 1970 var högsta uppmätta vattenståndet 159,0 m ö. h (RH2000). Ett 
beräknat 100 årsflöde ligger på 161,0 m ö. h (RH2000) och risken för att det ska inträffa inom 
100 år är ca 63%. Ingen bebyggelse kommer att lokaliseras under + 161,0 m ö. h.

Detaljplan för 
Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
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Planens styrande egenskaper
Detaljplanen säkerställer byggrätt för ett antal bostadshus. Huvuddelen av dessa är 
för fritidsbebyggelse. I planen redovisas även allmän platsmark som blir tillgänglig för 
allmänheten, även områden för friluftsliv och bryggor redovisas i planen.

Planens tänkbara effekter
Husen kommer att byggas med minimala markarbeten. Avsikten är att husen i princip ska 
sänkas ner med kran på plintar och att marken ska lämnas i allt väsentligt orörd. Genom ett 
sådant förfarande blir skötseln av mark runt husen enkel i och med att marken är mager. 
Områdets karaktär av mager skogsmark kan bevaras.
Planens genomförande förutsätter ett upphävande av strandskyddet inom planområdet. I 
plankartan finns en administrativ bestämmelse om upphävande av strandskyddet inom vissa 
delar av planområdet. Det särskilda skälet till strandskyddets upphävande är att detaljplanens 
anses bidra till en utveckling av landsbygden, Miljöbalken (1998:808) 7 kap 18 d §. Områdets 
läge gör att det bildar ett sammanhang med befintlig bebyggelse och de verksamheter som 
finns i området. En utveckling av området förväntas gynna Isabergsanläggningarna och 
Hestravikens konferensanläggning samt stärka underlaget för både befintlig service och skapa 
underlag för nyetableringar.
Friluftsbadets tillgänglighet ökas genom att den befintliga körvägen som idag är privat görs 
till gata, allmän plats och en parkeringsplats anläggs även den på allmän plats. Idag sätter 
terrängkörningskungörelsen stopp för parkering i skogen. Vägen är i dagsläget privat och 
allmänheten har ingen rätt att köra på den. Genom att vägen görs om till allmän plats ökas 
tillgängligheten för allmänheten. 
Genom de anläggningar som byggs i en del av strandzonen kommer ett stort antal människor 
ges tillfälle att vistas vid och på sjön och utöva friluftsaktiviteter som att fiska, grilla, bada, 
basta, kanota, nyttja bryggor m.m.
Området utefter sjön kommer att vara allemansrättsligt tillgängligt. Jämfört med idag kommer 
tillgängligheten att öka tack vare körväg, gångstigar, bryggor m.m.
Landskapsbilden kommer att förändras från obebyggd skogsmark till ett område med hus.

Sammanvägd bedömning
Detaljplanen innebär en förändring av förhållandena på platsen, men förändringarna bedöms 
inte medföra betydande miljöpåverkan och därmed erfordras ingen miljöbedömning. Den 
påverkan och de konsekvenser planen kan komma att medföra ska behandlas i detaljplanen 
och de negativa konsekvenserna ska i största möjliga mån motverkas.
Gislaveds kommun, augusti 2018
Andrea Barbuta
Bilaga 1
Checklista behovsbedömning
Bilaga 2
Naturvärdesinventering
Bilaga 3
Översiktlig VA-utredning



BILAGA 1: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING
Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 

påverkan
Berörs 

ej
Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor
Miljö 
Miljökvalitetsnormer 

X
Inga MKN bedöms 
överskridas

Miljömål (regionala)
X

Detaljplanen bedöms inte 
inverka på kommunens 
arbete att nå miljömålen.

Energi och naturresurser
Befintlig 
infrastruktur 

X

En exploatering i området 
kan innebära ökad trafik på 
tillfartsvägen

Mark 
 X

Stor del av området är en f.d. 
grustäkt

Vatten 

X

Vatten- och avlopp ska 
lösas genom lokala 
anläggningar inom området 
tills dess att kommunen 
bygger ut ett kommunalt 
verksamhetsområde för VA.

Riksintresse
Naturvård

X

En naturvärdesinventering 
har tagits fram för att visa 
vilka värdefulla växter som 
finns inom området och 
vilka åtgärder som tas för 
att bevara dem. (bilaga 2). 
Dispens kan sökas hos 
Länsstyrelsen för artrer som 
kommer att påverkas av 
exploateringen.

Kulturmiljövård X
Infrastruktur X
Friluftsliv

X
Strandområdet blir mer 
tillgängligt

Jordbruk X
Kulturmiljö och landskapsbild
Stads- och 
landskapsbild

X

Husen skall placeras på 
sådant sätt att områdets 
karaktär av mager 
skogsmark kan bevaras.

Fornminne X
Kulturhistorisk miljö X
Natur
Naturreservat X
Natura 2000 X
Växt- och djurliv

X
Fler människor i området kan 
innebära viss störning för 
vilda djur

Biotopskydd X
Områdes- och 
störningsskydd

X

Detaljplan för 
Viks strand
del av fastigheten Vik 1:58
i Hestra
Gislaveds kommun, Jönköpings län



Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen 
påverkan

Berörs 
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Påverkan på vatten
Strandskydd

X

Planens genomförande 
förutsätter ett upphävande 
av strandskyddet inom 
planområdet

Dagvatten 
X

Dagvattenhanteringen 
kommer att lösas av 
respektive fastighetsägare

Grundvatten X
Föroreningar  

Avfallshantering
X

En återvinningsstation 
planeras centralt i 
planområdet

Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafik

X
Ökad trafik på vägen till 
området

Buller, verksamheter
X

Rekomenderade 
bullervärden överskrids ej

Luftkvalitet X
Radon

X

Marken inom 
området utgörs av 
normalradonmark. 
Radonsäkert byggande 
rekommenderas. 
Byggnader som byggs 
med plintgrund anses vara 
bra ur radonrisksynpunkt

Strålning, vibrationer 
och ljus

X

Säkerhet
Trafik

X
Ny bebyggelse innebär en 
ökad trafik

Brand X
Explosion X
Översvämning

X
Inga bostadshus placeras 
under +161,0 m ö. h

Ras och skred

X

Geoteknisk undersökning 
visar på att det inte finns 
någon risk för ras och 
skred

Farligt gods X
Planer och program
Översiktsplaner

X

Detaljplanen följer 
intentionerna i den 
Fördjupade översiktplanen 
för Isabergsområdet samt 
kommunens LIS-plan

Gällande detaljplaner
X

Området är ej tidigare 
detaljplanelagt

Mellankommunala 
intressen

X Eventuellt kan avlopp 
komma att föras till Gnosjö 
kommun. Bebyggelsen kan 
anses vara positiv för orten 
Nissafors

Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte X

Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan 
Genomförandet ger viss, men ej betydande 

miljöpåverkan
X

Genomförandet riskerar att medföra betydande 

miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning

Upprätad av: Fredrik Ingstorp i mars 2016
Reviderad av: Andrea Barbuta i augusti 2018
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §293 Dnr: KS.2018.62 1.4.1

Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2018, hela
kommunen

Ärendebeskrivning
Nämnder, styrelser och bolag ska årligen upprätta delårsbokslut per den 31
augusti. I delåret ingår ekonomiska uppgifter, måluppfyllelse, kvalitetsuppfyllelse
samt avstämning av tilldelade uppdrag.

Gislaveds kommun beräknas gå med ett överskott på helåret med 3,7 mnkr.
Tre av nämnderna beräknar att gå med ett underskott, det är
Räddningsnämnden (-0,3 mnkr), Socialnämnden (-16,5 mnkr) samt Barn- och
utbildningsnämnden (-2,7 mnkr). Årets investeringar beräknas bli något mindre
än budgeterat.

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen
bedriver verksamhet med god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett
arbete med förändrat arbetssätt och nytt styrnings- och ledningssätt som
börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu
gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en
övergripande nivå, men också att spridningen ska nå hela vägen ut till
medarbetarna. Kommunens skatteintäkter ökar på grund av att budgeten utgår
från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just
nu. Samtidigt ökar årets utgifter för integrations- och eller folkhälsobidrag där
bidraget drar nytta av 2016 års resultat men kostnaderna belastade dels 2017
års resultat och 2018 års resultat. Nämnderna visar på ett underskott som
måste åtgärdas, det är inte hållbart och kommer inte att finnas utrymme till att
nämnderna inte håller sin tilldelade ram. Kommunen når ej upp till God
ekonomisk hushållning. Med tanke på det låga resultatet är kommunen mycket
sårbar för eventuella svängningar i skatteunderlag, pensioner och verksamhet.

Beslutsunderlag
Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige
Bilaga 1 - SÅM Delårsrapport jan-jun 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 23 september 2018
Kommunstyrelsen den 26 september 2018, § 278

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S),
Kjell Thelin (S) och Peter Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Gislaveds kommuns delårsbokslut per den 31 augusti 2018
med helårsprognos 2018,

att begära av räddningsnämnden att inkomma med åtgärdsplan för sitt
underskott till kommunstyrelsen 26 oktober,

att ge socialnämnden i uppdrag att åtgärda och komma i fas med sin
bemanningsplanering snarast,
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att ge socialnämnden i uppdrag att redovisa och redogöra för hur effekter
och hantering av resurspass, användandet av bemanningsenheten samt
förflyttningen har fungerat,

att ge socialnämnden i uppdrag att inkomma till kommunstyrelsen med
åtgärdsplan för sitt underskott till kommunstyrelsen 26 oktober,

att socialnämndens ordförande och förvaltningschef ska redovisa
åtgärdsplaner samt redovisade effekter och resultat av åtgärder för sitt
underskott på ett kommunstyrelsesammanträde i månaden fram tills
dess att underskottet är åtgärdat,

att begära av barn- och utbildningsnämnden att inkomma med åtgärdsplan
för sitt underskott till kommunstyrelsen 26 oktober, samt

att barn- och utbildningsnämndens ordförande och förvaltningschef ska
redovisa åtgärdsplaner samt redovisade effekter och resultat av åtgärder
för sitt underskott på ett kommunstyrelsesammanträde i månaden fram
tills dess att underskottet är åtgärdat.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



 

Delårsrapport 2018 
- Kommunfullmäktige 

Gislaveds kommun 
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1 Inledning 

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

innebär att de ska sköta ekonomi 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 såsom operativa styrgrupper, 

nämndernas uppföljning och samhälle-, demokrati- samt arbetsgivarfrågor utgör grunden för 

kommunfullmäktiges uppföljning. 

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

görs en mer omfattande uppföljning. 

 

1.1 Befolkning 

Vid årsskiftet (31 december 2017) hade Gislaveds kommun 29 629 invånare. Därefter har 

invånarantalet ökat till preliminärt 29 815 invånare (juli 2018). 

1.2 Styrmodell 

Gislaveds kommun styrmodell är ett samlingsbegrepp för att tydliggöra en gemensam struktur och 

gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen som syftar till att säkerställa att de 

politiska viljeinriktningarna får genomslag i verksamheterna. Styrmodellen omfattar hela kommunens 

organisation. 
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Styrmodellen är politiskt neutral och ska fungera oavsett politikens innehåll och över tid. Det är vad 

man fyller styrmodellen med som ska spegla rådande politiska viljeinriktningar. 

Gislaveds kommuns vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga 

styrdokument verksamhetens grunduppdrag. Grunduppdraget är utgångspunkt för arbetet med 

personalpolitiska mål, finansiella mål, resursfördelning och utveckling. För att kvalitetssäkra 

verksamheten kopplas kritiska kvalitetsfaktorer och indikatorer till grunduppdraget. 

Styrmodellen illustreras av nedanstående bild. 

  

 

1.3 Vision 

Visionen beskriver vad kommunfullmäktige vill uppnå på längre sikt. Visionen är ett redskap för 

styrning av den kommunala verksamheten. Gislaveds kommun har en vision som är en ledstjärna för 

hur kommunen önskas utvecklas. 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till.  

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar – vill uppnå vision 2040 genom att vi:  

 levererar en fungerande vardag för individen,  

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,  

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,  

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen.  
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1.4 Värdegrund 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma möjligheter 

att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som tas. 

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig grund. I 

mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma möjligheter, 

rättigheter och skyldigheter. 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens mångkulturella 

profil. 

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som inte 

äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 

2 Förvaltningsberättelse 

2.1 Grunduppdrag 

2.1.1 Uppföljning - välfärd och service 

Flertalet nämnder har arbetat med att följa upp hur invånare upplever servicen från olika 

verksamheter. Resultaten har använts, och används fortlöpande till att förbättra olika arbetssätt i 

syfte att öka kvaliteten gentemot målgruppen. Flera nämnder har även haft, eller planerar för, ett 

ökat fokus på att öka den sociala hållbarheten i kommunen. Socialnämnden har arbetat vidare med 

omstruktureringen för att långsiktigt möta de äldres behov och stärka invånarnas möjlighet att leva 

ett självständigt liv. Barn- och utbildningsnämnden arbetar vidare med strukturförändringar och 

kompetensinsatser för att skapa en likvärdig utbildning och uppnå tillgängligt lärande för elever. 

Flera nämnder har nu tillsatt tidigare vakanta tjänster. Detta har ökat själva bemanningen, men det 

finns en fortsatt utmaning kring att hitta rätt kompetenser. Exempelvis har barn- och 

utbildningsnämnden har svårigheter att rekrytera behörig och kompetent personal till sina 

verksamheter. Häri finns en framtida utmaning i att utveckla både arbetssätt, arbetsfördelning och 

arbetsmiljö för nämnderna. 

Många nämnder är i fas med den planering som gjorts inför 2018. Nämnderna har haft en fortsatt hög 

förändringstakt i och med införandet av styrmodellen. Införandet har inneburit att arbetet med 

grunduppdraget och de kritiska kvalitetsfaktorerna har implementerats och följts upp i stor 

utsträckning. 

Nämnderna har stora utmaningar framför sig. Sammanfattningsvis berör detta kompetensförsörjning, 

förändrade arbetssätt och hållbarhetsfrågor. 

2.1.2 Uppföljning - samhälle och demokrati 

2018 är ett valår, och under valåret är den parlamentariska kommittén och valnämnden viktiga organ 

inom demokratiområdet. Den parlamentariska har berett och behandlat frågor som rör 

förtroendevaldas förutsättningar och arbetssätt i deras roll som förtroendevald. Det har hittills i år 

bl. a. handlat om nämndorganisation och antal ledamöter, ersättningsbestämmelser inkl. pensioner 

samt förslag om genomförande av folkomröstning kring placering av ny simhall i Gislaveds kommun. 

Valnämnden har vid sina sammanträden behandlat valorganisationsfrågor. Antalet valdistrikt är 

detsamma som föregående val. 

Digitaliseringen och våra invånares delaktighet är ett annat viktigt område inom demokratiområdet. 

Ett förslag till en Kommunal Digital Agenda är framtagen och innehåller avsnitt om bredband/fiber, 
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välfärdsteknologi, informationssäkerhet, samverkan externt, digital mognad och digitala tjänster (e-

tjänster och AI). Indikatorer är kopplade till varje avsnitt som ska ge underlag för att följa upp och 

analysera, samt driva arbetet framåt inom digitalisering. Agendan har fastställts av kommunstyrelsen. 

Länets digitaliseringsråd har genomfört en bred undersökning bland invånare i olika åldersgrupper 

och företag i länets kommuner kring vad de efterfrågar inom digitala tjänster, e-tjänster och service. 

Detta utgör ett bra underlag framåt för att arbeta med digitalisering utifrån invånarnas perspektiv. 

Kommunen har under 2018 arbetat med de strategiskt viktiga uppdragen gällande fördjupad 

översiktsplan för Skeppshult och Smålandsstenar samt centrumutveckling i Gislaved. Arbetet har, och 

kommer fortsättningsvis, att stärka kopplingar till medborgardialog och andra metoder som möjliggör 

en bred delaktighet och inflytande. Till andra arbetsgrupper har särskild inbjudan riktats till unga, i 

samarbete med Gislaveds gymnasium, för att säkerställa att unga är med och påverkar innehållet i 

vissa verksamheter såsom, temaveckan Fokus hållbarhet. 

Från och med i år är Gislaveds kommun ett särskilt förvaltningsområde för den finska 

minoritetsbefolkningen. Det kommer att innebär en omställning för hela kommunens verksamhet för 

att tillgängliggöra information och verksamhet på minoritetsspråket finska. Arbetet inleds under 

hösten och sker i samråd med de finska föreningarna i kommunen. 

I mars 2018 ingick Gislaveds kommun ett så kallat EU-handslag med EU och handelsministern, för att 

säkerställa att kommunen arbetar aktivt med EU-frågor. Som ett led i det arbetet har bland annat en 

temadag arrangerats med tema EU och hållbar utveckling. Temadagen var uppdelad i flertal olika 

seminarier (social hållbarhet, miljö, skola & utbildning etc.) och sändes på Facebook. De enskilda 

seminarierna hade ca 3000-4500 tittare. 

För att säkerställa kunskap om hållbar utveckling bland förtroendevalda, har ett flertal utbildningar 

och temadagar erbjudits under 2018. En grundläggande utbildning i mänskliga rättigheter har erbjudits 

förtroendevalda i kommunfullmäktige samt samtliga nämnders presidier i samarbete med 

Länsstyrelsen i Jönköpings län. Därutöver har grundläggande utbildning i ekologisk hållbarhet, samt 

hur vi arbetar med frågorna i kommunen, erbjudits till samma målgrupp förtroendevalda samt 

kommunledningen och bolagsledningen. Därutöver har temadagar genomförts med fokus på 

minoritetsfrågor, miljö/energi/klimat samt samhällsplanering. Kunskapsinsatserna är viktiga för att 

beslutsfattare ska kunna fatta välgrundade beslut för en hållbar samhällsutveckling. Flertal insatser 

planeras under resterande delen av 2018, såsom workshop kring Agenda 2030 och temadag kring 

barnkonventionen och barnrättsfrågor. 

2.1.3 Uppföljning - arbetsgivare 

Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under de 

kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i ålderspension, 

samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är betydligt mindre än de som 

lämnar den. Detta ställer stora krav på kommunen att vara en attraktiv arbetsgivare och fortsätta 

arbeta med strategiskt personalarbete. 

Första halvåret visar 74 fler utannonserade tjänster jämfört med 2017 års första halvår (314 

platsannonser). Personalomsättningen gällande avgångna tillsvidareanställda är något lägre första 

halvåret; 4,3 % jämfört med 5,11 %. Även för personalomsättningen utifrån nya tillsvidareanställda är 

lägre jämfört med motsvarande period 2017; 2,9 % jämfört med 3,4 %. 

Det har beslutats att prioritera området kompetensförsörjning inkl. kompetensutveckling. Detta 

genom att gemensamt tillsätta en resurs som intensivt arbetar med det viktiga strategiska arbetet 

tillsammans med förvaltningarna. Projektledaren tillträder september 2018 och genomför projektet 

till december 2019. Fokus är kompetensförsörjningsplaner på strategisk nivå, taktiskt nivå och 

operativ nivå. Förutom att rekrytera rätt personer med rätt kompetens handlar det även om att 
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använda befintlig kompetens rätt. Rätt kompetens på rätt plats ger bäst och effektivast service. När 

verksamheterna utvecklas måste yrkesrollerna hänga med. Genom att organisera arbetet annorlunda 

kan både personal och verksamhet utvecklas och resurserna används mer effektivt. 

  

  

2.2 Kritiska kvalitetsfaktorer 

2.2.1 Målgrupp 

2.2.1.1 Alla kommuninvånares och företags tillgång till internet. 

Beskrivning 

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

kritiskt. 

Kommentar 

I Gislaveds kommun finns en tjänsteperson som arbetar med de övergripande, strategiska frågorna 

kopplade till bredbandsfrågor. Arbete pågår med att fram aktuell information som ska bli ett 

kartunderlag för att visa allmänheten och i mer detaljerad form fungera som ett planeringsunderlag 

för utbyggnad i Gislaveds kommun. Arbetet görs i samarbete mellan kommunen och Gislaveds Energi 

som har fått i uppdrag från kommunen att till år 2025 säkerställa att 95 % av alla invånare i 

kommunen ska ha tillgång till fiber. Statistik från post- och telestyrelsen (PTS), visar att ca 72 % av 

hushållen hade tillgång per 1 oktober, 2017. Intensivt arbete med utbyggnad pågår på fler håll i 

kommunen, därför är bedömningen att denna kvalitetsfaktor är god. 

 

2.2.2 Verksamhet 

2.2.2.1 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 

aktuell. Därutöver sker strategisk samverkan på förvaltningsövergripande nivå i den nybildade 

strategiska markgruppen. Arbetet har bland annat möjliggör gemensamma prioriteringar i 

detaljplanarbetet men även strategiska markfrågor som för förvärv och försäljning för att snabbt 

kunna tillgodose behovet av mark. Översyn av organisationen på bygg och miljöförvaltningen pågår 

för att möjliggöra ett effektivare planarbete och nya arbetssätt håller på att landa i den strategiska 

markgruppen för att bli effektivare. Bedömningen är att denna faktor är god. 
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2.2.2.2 Samverkan internt och externt. 

Beskrivning 

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

särskilt kritiskt. 

Kommentar 

Kommunstyrelsen har på uppdrag av den parlamentariska kommittén frågat kommunerna i 

Jönköpings län och angränsande kommuner i andra län om hur de ser på samverkan inom olika 

verksamhetsområden och också framfört Gislaveds kommuns positiva inställning till samverkan. 

Tillfrågade kommuner har generellt ställt sig positiva till samverkan. Kommunstyrelsen har 

överlämnat svaren till den parlamentariska kommittén för vidare hantering. 

Externt pågår redan flera olika former av samverkan. Som exempel kan nämnas 

Entreprenörsregionen och samverkan inom GGVV, regionens digitaliseringsråd, samverkan inom 

säkerhet och räddningstjänst, inom överförmynderi, upphandling, rådet för social hållbarhet, 

samverkan kring sjön Fegen, avfallsfrågor (SÅM) etc. En nystartad samverkan är med Borås och 

Tranemo kommuner kring bland annat infrastruktur och kollektivfrågor. Nöjdheten med den externa 

samverkan kommer att mätas vid ett tillfälle under hösten. 

Internt sker samverkan främst genom kommundirektörens ledningsgrupp, tillsatta operativa 

styrgrupper där även bolagens VD ingår samt genom fasta beredningsgrupper. Samverkansparterna är 

nöjda med den interna samverkan i de olika organen. 

 

2.2.3 Medarbetare 

2.2.3.1 Hållbart medarbetarengagemang är en viktig förutsättning för att nå goda 

resultat. 

Beskrivning 

Medarbetarengagemang bedöms vara en av de viktigaste förutsättningarna för en organisations 

förmåga att nå goda resultat. I personalintensiva verksamheter, som de inom kommuner och 

landsting, är detta särskilt tydligt. Begreppet ”hållbart” markerar att detta index för 

medarbetarengagemang, till skillnad från de flesta andra, inte endast fokuserar på själva nivån på 

engagemanget utan också på chefernas och organisationens förmåga att ta tillvara på och bygga vidare 

på detta engagemang. 

Kommentar 

Denna faktor bedöms relativt god med en viss risk. Gislaveds kommun är en stor organisation med 

sina 2922 tillsvidare- och visstidsanställda medarbetare. Därmed finns ett varierat engagerade hos 

medarbetarna samt varierad förmåga hos cheferna och organisationen att ta tillvara på och bygga 

vidare på detta engagemang. 

SKL har arbetat fram en enkät för att kontinuerligt utvärdera och följa upp arbetsgivarpolitiken i 

kommuner och landsting med fokus på Hållbart medarbetarengagemang (HME). Dessa nio frågor 

innefattas i medarbetarenkäten i Gislaveds kommun. Enkätens syfte är dels att möjliggöra jämförelser 

i dessa delar och analyser av kopplingen mellan medarbetarengagemang och verksamhetsresultat. 

Jämförelsemöjligheterna skapas genom att enkätsvaren redovisas i Kommun- och landstingsdatabasen 

(Kola). Där omvandlas varje frågeområdes medeltal till ett index från 0-100 och det är detta index 
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som redovisas här. Totalt sett hamnar det kommunövergripande HME-indexet på 76 vilket är 

marginell lägre jämfört med föregående års resultat på 77. Förvaltningarnas resultat skiljer sig åt 

mellan 80 som högst och 62 som lägst. 

Vi är på god väg och de åtgärder som kommer att vidtas under året är bland annat: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet, 

 starta upp projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna, 

 fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare, 

 ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka 

arbetsplatsträffarna, 

 stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö, 

 bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit, 

 införande av personalportal, där alla personalförmåner finns samlat och flertal rabatter, 

 arbeta efter framtagen handlingsplan för employer branding. Årets medarbetare och årets 

chef ska genomföras första gången våren 2019, 

 eventuellt nytt EU-projekt ” Att hitta metoder att attrahera kompetens arbetskraft” som 

pågår under 2018-2020. 

 

2.2.3.2 Friska medarbetare är en grundförutsättning. 

Beskrivning 

Gislaveds kommun ska ha ett lågt sjuktal. Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed 

hållbar organisation. Medarbetare blir lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. 

Kommentar 

Sjukfrånvaron hade ökat från 6,0 % 2016 till 6,6 % 2017. Ett lågt sjuktal inom kommuner med 

kvinnodominerade kontaktyrken bedöms vara 5,3 % eller lägre (grönt). Gul: 5,3-7 %,  röd bedöms 

vara 7 % eller högre. Ingen av kommunerna i länet landade på 5,3 % eller lägre 2017. Lägst hade 

Aneby kommun med 5,4 % och högst Eksjö kommun på 6,7 %. 

För perioden januari till juni ligger sjukfrånvaron på 7,5 % och då flest antal sjuktimmar oftast finns 

under perioden januari till mars (influensa, magsjuka etc.), samt att långtidssjuka är mindre än 

föregående år är prognosen att sjukfrånvaron hamnar mellan 5,3-6,5 % på helåret. 

Sjukfrånvaron innebär en förlust av personal och kompetens som kraftigt försämrar kommunens 

förutsättningar att klara sina uppdrag. Under de senaste perioderna av hög sjukfrånvaro i riket är det 

de psykiska diagnoserna beträffande ohälsan, särskilt bland kvinnor, som ökat mest i riket men även 

för Gislaved som kommun. 

Friska medarbetare ger hållbara medarbetare och därmed hållbar organisation. Medarbetare blir 

lyssnade på och deras synpunkter tas tillvara. De åtgärder som planeras är: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet 

 ESF projekt ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” som pågår under 2018-2021 

 kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska mer arbeta uppsökande verksamhet och 

erbjuda insatser 

 att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte 

arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

 fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen 
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och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängligt och hanterbart 

samt få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

 

2.2.4 Ekonomi 

2.2.4.1 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 prognoser har en bra träffsäkerhet. Detta är ett verktyg som 

med rätt träffsäkerhet kan bidra till att verksamheten kan styras om och prioriteringar kan göras i 

rätt tid. En träffsäkerhet som missar allt för mycket kan få konsekvenser av att fel beslut tas i fel tid 

eller inte alls. För att kunna planera resurser och också att kunna prioriteras både politiskt och i de 

olika verksamheterna behöver de ekonomiska prognoserna gå hand i hand med verksamheten och 

vara synkroniserat. Det betyder att det ska kunna tas beslut om hur vi ska handla för att vid årets slut 

kunna klara vår ekonomi eller verksamhet. Vid stora planerade överskott kan en annan prioritering 

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

hanteras i respektive nämnd. 

En bedömning görs att detta arbete pågår kontinuerligt och behöver förbättras. 

  

  

 

2.2.4.2 God ekonomisk hushållning. 

Beskrivning 

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

Kommentar 

Gislaveds kommun definierar god ekonomisk hushållning i kommunfullmäktiges finansiella mål, mål 

och personalpolitiska 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. 

Då flera av nämndernas prognoser visar på underskott och kommunens totala ekonomi inte når upp 

till ett resultat som är förenligt med kommunens finansiella mål bedöms Gislaveds kommun inte leva 

upp till en god ekonomisk hushållning. 
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2.3 Mål 

2.3.1 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Barns lärande 

De vuxna tar gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, ser till att de är 

delaktiga och att barnperspektivet står i fokus. 

Tillsammans skapar vi förutsättningar för ett livslångt lärande och bildning genom engagemang och 

nyfikenhet. Det ger lust att lära och vilja att lyckas. 

I förskolan och skolan möter de unga tidigt vuxna från näringslivet och samhället i övrigt. Mångfald 

driver utvecklingen framåt och vi möts ofta mellan generationer och kulturer. 

Tillsammans prioriterar vi förebyggande och främjande arbete för barn och ungdomar. 

2.3.1.1 Andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. 

 

Kommentar 

Delår (U2) 2018 2018-09-23 

 

Kommunfullmäktige har som mål att andelen elever som når behörighet till gymnasieskolan ska öka. 4 

indikatorer har tagits fram av den operativa styrgruppen för barns lärande för att strategiskt arbeta 

långsiktigt mot detta mål. 

1. Andelen som är behöriga till nationellt gymnasieprogram i åk 9.  

Andelen elever som 2018 var behöriga till nationellt gymnasieprogram var 75,7 % (91 elever var inte 

behöriga). Andelen nyanlända (anlänt de senaste 4 åren) i åk 9 var 14,7 %. Räknas de bort så blir 

andelen elever behöriga till nationellt gymnasieprogram 83,4 %. Av de nyanlända var 17 av 55 elever 

(30,9 %) behöriga. I årskurs 9 läste 109 elever svenska som andraspråk under läsåret 2017/2018. Det 

innebär att det är 29,2 % av eleverna som inte har svenska som modersmål. 

En stor del av förklaringen till att behörighetsgraden är relativt låg förklaras av att det finns ett ganska 

stort antal nyanlända som inte har haft samma förutsättningar att tillägna sig den kunskap som krävs 

för att klara målen. Men även utländsk bakgrund och inte minst föräldrars utbildningsnivå är förstås 

viktiga förklaringsfaktorer. Gislaved ligger något under rikssnittet. 

2. Andelen elever i åk 7, 8 och 9 med mer än 10% ogiltig frånvaro. 

Skolplikt och frånvaro regleras i kapitel 7 i skollagen. Det arbetas kontinuerligt med den ogiltiga 

frånvaron. Skolorna arbetar utifrån en gemensam handlingsplan framtagen i kommunen tillsammans 

med socialförvaltningen. 

Så kallade hemmasittare försöker skolan hjälpa genom att lärare undervisar dem i hemmet några 

timmar i veckan och sedan gradvis ”slussar” tillbaka dem till vanlig klass. 

Frånvaro är ett komplext fenomen, men man kan säga att det generellt handlar om individer som har 

en svår social situation, ofta är de i kontakt med BUP och socialtjänst. Även här handlar det ofta om 

nyanlända elever. 

3. Andelen barn som deltar i fritidsaktiviteter (ej idrott) minst en gång per vecka i åk 

7, 8 och 9. 

Barn som deltar i fritidsaktiviteter minst en gång per vecka i åk 7, 8 och 9 är 31%, med flest flickor 

som deltar. Gislaveds kommun har ett stort fritid- och kulturutbud och ligger över rikssnittet som 

2016 var 25% (Barnombudsmannen). 
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4. Andel elever som ägnar sig åt idrottsaktivitet eller träning minst en gång per vecka i 

åk 7, 8 och 9 

Andelen elever som ägnar sig åt idrottsaktiviteter min en gång i veckan i åk 7, 8 och 9 i Gislaveds 

kommun är 74.5%. Vi ligger över riksnivån som år 2016 var 70%, samt 50% hos utländska barn 

(Barnombudsmannen). När vi tittar på riksnivån kan vi se att det finns en polarisering, detta är 

någonting som vi behöver undersöka vidare i Gislaveds kommun. Vi ser också en variation vad gäller 

utlandsfödda pojkar och utlandsfödda flickor där pojkar i betydligt större utsträckning deltar i 

idrottsaktiviteter än flickor. 

  

2.3.2 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Attraktivitet och 

utveckling för Gislaveds kommun 

Hela Gislaveds kommun ska leva i harmoni med omgivningen och arbetar för en hållbar utveckling 

ekologiskt, socialt och ekonomiskt. Vi påverkar miljön i positiv riktning och gör hållbara val. 

Digital delaktighet och utbyggnad av infrastruktur i alla kommundelar är en förutsättning för 

digitalisering och utveckling av kommunen. 

Invånarna är stolta över sin kommun och tycker att den med sin variation av boendeformer är 

attraktiv att bo i och besöka. Människor möts i Gislaveds kommun.. 

2.3.2.1 Bygga fler bostäder. 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2018 2018-09-23 

 

Målet från kommunfullmäktige är att bygga 800 bostäder, varav 200 av dessa ska vara 

trygghetsbostäder, fram till år 2030. Det innebär att det behövs byggas 46 bostäder och 15 

trygghetsbostäder per år mellan 2018-2030 för att vi ska uppfylla målet. Fram 1/9 2018 har 14 beslut 

om startbesked lämnats för totalt 144 nya bostäder. Dessa avser enbostadshus, flerbostadshus och 

radhus (fritidshus ej inkluderat). Det finns i dagsläget inget startbesked under året för 

trygghetsbostäder vilket gör att bedömningen av indikatorn är gul. 

2.3.2.2 Öka takten av fiberutbyggnad i hela kommunen 

 

Senaste kommentar 

Delår (U2) 2018 2018-09-23 

 

Statistiken från Post och telestyrelsen uppdateras årligen. Den senaste siffran vi har är från 1 oktober 

2017. Den visar att 72 % av hushållen i Gislaveds kommun har tillgång till fibernät om 100 mb/s. Av 

de som har tillgång till fibernät finns 79 % i tätbebyggt område och 34,5% i glesbebyggt område. 

Arbetet med utbyggnad av fiber pågår intensivt. Det finns en god samverkan mellan kommunen, 

fiberföreningarna och Gislaved energi. Kommunfullmäktige har tilldelat Gislaved Energi ett uppdrag 

för att skapa möjligheter för Gislaveds kommuns invånare att få samma villkor till en IT-infrastruktur. 

På grund av att vi ej har fått uppdaterad statistik är bedömningen att denna indikator är gul men att 

den kommer att övergå till grönt vid årets slut. 
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2.3.3 Kommunfullmäktiges prioriterade målområde - Företagsklimat och 

näringslivssamverkan 

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad samverkan 

med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Det är lätt för företag att etablera sig här. 

Kommunen stödjer näringslivets arbete med kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla 

infrastrukturen. 

Vi samverkar med Gnosjöregionen och andra närliggande regioner. 

2.3.3.1 Samverkan mellan kommunen och näringsliv ska intensifieras. 

 

Kommentar 

Kommunfullmäktige har som mål att samverkan mellan kommun och näringslivs ska intensifieras. En 

indikation på måluppfyllelse utgörs av Svenskt Näringslivs årliga företagsklimatbetyg som baseras på 

en enkätundersökning till kommunens företag. Betyg sätts på en skala 1 (dåligt) till 6 (utmärkt) och 

presenteras som ett medelbetyg. Resultatet i enkätundersökningen till företagarna i Gislaveds 

kommun visar på en förbättring jämfört med föregående års resultat. Det sammanfattande omdömet 

om företagsklimatet i Gislaveds kommun så ökar från 3,24 2017 till 3,40 2018. 2018 års betyg 

sammanfaller med snittet för alla Sveriges kommuner. Gislaveds kommun har från 2010 till och med 

2016 haft ett sjunkande företagsklimatbetyg. 

Kommunen bedriver numera ett systematiskt arbete kring att förbättra företagsklimat och 

samverkan. Grunden till detta arbete är de återkommande näringslivsdialogerna som ger en bra bild 

över företagens synpunkter och behov. Utifrån resultatet av dialogerna bedrivs ett konkret 

förbättringsarbete inom en rad olika områden inom, bland annat kommunal service, platsens 

attraktivitet och mötesplatser och samarbeten. Att förbättra samverkan är ett långsiktigt arbete som 

måste bedrivas kontinuerligt. I det fortsatta arbetet är det mycket angeläget att kontaktytorna mellan 

kommun och näringsliv fortsätter att breddas och utvecklas. Dels behöver fler delar av kommunens 

näringsliv nås i dialogerna, dels behöver de personliga mötena mellan tjänstepersoner/förtroendevalda 

och företagare öka och vara en naturlig del av vardagsarbetet. 

2.3.3.2 Förbättra kommunens service och bemötande gentemot näringsliv och invånare. 

 

Kommentar 

Ett omfattande arbete pågår inom ramen för att förbättra service och bemötande. Viktiga delar i 

arbetet utgörs av att etablera en väg in för frågeställningar och ärenden till kommunen och vid behov 

säkerställa att de tas om hand i den lotsande organisationen. Näringslivsdialogerna pekar också 

mycket tydlig på hur kommunens myndighetsutövning fungerar är avgörande frågor för näringslivet. 

Tillgänglighet, ett gott bemötande, snabbhet och tydlighet inom myndighetsutövningen efterfrågas i 

hög grad. Även behovet av rådgivning poängteras i stor omfattning. Lov- och tillsynsfrågor inom bygg- 

och miljöförvaltningens ansvarsområde utgör i sammanhanget särskilt viktiga områden och där pågår 

ett omfattande förändringsarbete. Syftet är att bli vara tydligare i de beslut och krav som ställs på 

verksamhetsutövare men också att förbättra dialogen med företag och enskilda för att hjälpa dem att 

göra rätt från början. Kvalitetsmätningar av den kommunala servicen och myndighetsutövningen 

gentemot företag pågår under 2018 men resultatredovisas per helår. 
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2.3.4 Personalpolitiska mål 

För att uppnå god ekonomisk hushållning och öka vår attraktivitet som arbetsgivare finns följande 

personalpolitiska mål. 

2.3.4.1 Gislaveds kommuns löne- och personalpolitik ska främja oss som attraktiv 

arbetsgivare 

 

Kommentar 

Hållbart medarbetarengagemang (HME) har minskat något från 77 år 2017 till 76 i år. 

Förvaltningarnas resultat skiljer sig åt mellan 80 som högst och 62 som lägst. Prognosen för 

sjukfrånvaron är att den hamnar mellan 5,3-6,5 % på helåret och att  personalomsättningen blir lägre 

jämfört med 2017. 

Inom personalpolitik sker många olika satsningar i form av projekt eller utvecklingsarbete som ske 

under 2018 vars resultat kommer sannolikt senare 2019: 

 fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet, 

 starta upp projektet kompetensförsörjning tillsammans med förvaltningarna, 

 fokus på medarbetarskap, hur våra medarbetare blir medskapare, 

 ett nytt samverkansavtal med fokus på medarbetaren och dialog med dem, att stärka 

arbetsplatsträffarna, 

 stödja upp kring heltider med fokus på att fler ska arbeta mer utifrån god arbetsmiljö, 

 bygga upp hela chefsutvecklingsprocessen, från aspirant till exit, 

 införande av personalportal, där alla personalförmåner finns samlat och flertal rabatter, 

 arbeta efter framtagen handlingsplan för employer branding. Årets medarbetare och årets 

chef ska genomföras första gången våren 2019, 

 eventuellt nytt EU-projekt ” Att hitta metoder att attrahera kompetens arbetskraft” som 

pågår under 2018-2020. 

fortsatt implementera nya styrmodellen och det kommunikativa ledarskapet 

 ESF projekt ”En hälsosam arbetsplats för ett hälsosamt arbetsliv” som pågår under 2018-2021 

 kommunens företagshälsovård Kommunhälsan ska mer arbeta uppsökande verksamhet och 

erbjuda insatser 

 att vara i arbete är en friskfaktor. Det är generellt sett betydligt sämre för hälsan att inte 

arbeta, även när arbetsförmågan är nedsatt. Att skapa förutsättningar för medarbetarnas 

närvaro på arbetsplatsen är en utgångspunkt för att minska sjukfrånvaron. 

 fokus på medarbetarens "känsla av sammanhang" (KASAM) är viktig för hälsotillstånd. Chefen 

och organisationen behöver göra uppdraget begripligt, resurser tillgängligt och hanterbart 

samt få medarbetarna att känna sig delaktiga. 

Angående lönepolitik så har det skett riktade medel för struktursatsningar inom ramen för 

löneöversynen samt för vård och omsorgspersonal genom ett lokalt kollektivavtal om att höja 

tillägget för obekväm arbetstid på helgen som ett led i att främja Gislaveds kommun som attraktiv 

arbetsgivare. 
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2.3.5 Finansiella mål 

2.3.5.1 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 

30 mnkr per år * 

 

Kommentar 

Årets resultat beräknas till + 3,7 mnkr och för perioden i genomsnitt 28,76 mnkr. Även om resultatet för 

2016 (60,5 mnkr) 2017 (35,6 mnkr) och årets prognostiserade resultat (3,7 mnkr) ses som en del i 

måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade resultatet för 2019 (18,2 mnkr) och 2020 (25,8 mnkr) så 

uppnås inte det finansiella målet. 

2.3.5.2 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten renhållning) verksamhet ska för 

perioden 2016-2020, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel. 

 

Kommentar 

För att skattefinansierade investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel är det viktigt att 

investeringsnivån (exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 100 mnkr år. Vid årets 

prognostiserade och budgeterade investeringsnivå uppnås inte målet. 

2.4 Uppdrag 

Uppdrag Status 
Startda

tum 

Slutdat

um 
Kommentar 

Barn-och utbildningsnämnden 

ska öka samverkan med 

näringslivet. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-12-

31 

Under året har utvecklingsarbetet kring en 

modern arbetslivsorientering inletts. Arbetet 

med att skapa SKAL-företag (skola/arbetsliv) 

som blir en naturlig del av lärandet sker i nära 

samarbete med Enter AB. Under hösten 

kommer "Industrinatta" genomföras för årskurs 

8 för att öka kunskapen om yrkesalternativ inom 
industrisektorn. Inom Gislaveds Gymnasium 

bedrivs ett kontinuerligt arbete med Ung 

Företagsamhet dvs. UF-företag. I samverkan med 

teknikföretagen, Gislaveds Gymnasium, GKC i 

Gnosjö och Finnvedens gymnasium i Värnamo 

bedrivs Teknikcollege för att sstärka 

sammanbandet mellan utbildning och näringsliv. 

Vuxenutbildningen bedriver flera 

yrkesinriktningar inom yrkesvux och SFI. 

Högskolan på hemmaplan har startat två 

Yrkeshögskoleutbildningar, en inriktad mot 

specialistundersköterska inom välfärdsteknologi 

och en mot mättekniker inom samhällsbyggnad. 

Att utreda förutsättningarna för 

att öka andelen solenergi samt 

att ge våra invånare överblick 

av miljö- och ekonomiska 

vinster. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-09-

30 

Energirådgivaren deltog på Affärracet och delade 

ut information om energi, 53 personer besökte 

montern och fick information om solceller mm. I 

samband med detta var det också ett 

sammarbete med Värnamos Energi- och 

klimatrådgivare Henric Davidsson och Jonas 

Lööf GreenCharge/Miljöfordon Sverige som 

hade med sig en Tezla Roadster att visa upp. 

6 villa/fasighetsägare har hittills i år fått 

hembesök och rådgivning om solel och 

energibesparing. 
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Uppdrag Status 
Startda

tum 

Slutdat

um 
Kommentar 

I september kommer företag som visade intresse 

på affärsracet att få besök dessutom kommer 

energirådgivaren att delta i klimatveckans 

solsafari där man kan besöka privatpersoners 

och företags solcellsanläggningar. 

Övrigt 

Deltagande i Bomässan i Jönköping med Länet. 

Energimyndigheten gjorde en studieresa till 

Stockholm och studerade på ett 

renoveringsprojekt med miljö & klimatanpassad 

renovering av höghus. 

På återvägen besöktes en solcellspark samt ett 

lantbruk som odlade rapps för tillverkning av 

RME. 

Utreda möjligheten till att bygga 

en solcellspark på eller i 

närheten av motorbanan. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-09-

30 

Gislaved Energi Koncern AB har fått i uppdrag 

av Kommunfullmäktige (KF138, 2018-03-22) att 

utreda möjligheten till att bygga en solcellspark i 

Gislaveds kommun. 

Den aktuella förstudien behandlar olika 

alternativa placeringar av en 

solcellspark/solcellsanläggning i kommunen och 

ger en översiktlig bild över teknik och ekonomi 

för de olika alternativen. Rapporten är klar den 

17 september, 2018. 

Öka takten att ta 

fram/uppdatera detaljplaner. En 

kvalitetsökning av 

grunduppdraget. 

Pågående 2018-01-

01 

2018-12-

31 

Efter något år med kräftgång börjar 

planverksamheten nu få upp farten igen. 

Ytterligare ett par planer är på ingång under 

2018. Det har helt enkelt varit svårt att hitta 

utbildade planarkitekter och därför har vi fått 

hitta nya sätt att rekrytera utvecklingsbara 

personer. Vi har i de senaste tre rekryteringarna 

knutit till oss personer med ungefär rätt 

bakgrund och med personligheter som vi ansett 

lämpliga och utbildat dem i fysisk planering. En 

svår och krävande uppgift både för ledningen 

men också för den enskilde. Detta arbete börjar 

nu ge resultat på enheten. 

Processbeskrivning och utveckling av effektfulla 

rutiner har utarbetats under 2018. Samtliga 

aktiva detaljplaner är tydligt fördelade på 

miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i 

projektgrupp som leds av plan.Utmaningar är att 

hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt 

ständigt öka kompetens inom detta komplexa 

område. Kreativitet och nytänkande krävs. 

Tidigare har förvaltningen haft tillgång till 

naturvårdskompetens via 

kommunstyrelseförvaltningen, nu finns inte 

denna möjlighet så uttalat längre. Detta löser 

man idag med hjälp av konsult, detta är på sikt 

inte en bra lösning. 

Status: 

Idag finns 17 pågående detaljplaner. Under 2018 

kommer enligt planerna minst 7 detaljplaner att 

antas. 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan, 

kompetenshöjning på området kan behöva fyllas 

på. Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper 

för att hitta ytterligare åtgärder som kan 

genomföras på förvaltningen. 

Öka kvaliteten kring 

anhörigstödet. En 

Pågående 2018-01-

01 

2018-12-

31 

Anhörigstödet i Gislaveds kommun regleras med 

Riktlinjer för arbetet med anhörigstöd inom 
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Uppdrag Status 
Startda

tum 

Slutdat

um 
Kommentar 

kvalitetsökning av 

grunduppdraget. 

Socialnämndens verksamhetsområde (antagna 

2015-06-09). 

Det indirekta stödet till anhöriga innehåller 

insatser som: avlösning i hemmet, 

korttidsvistelse, växelvård, dagverksamheter för 

personer med demenssjukdom. Utöver detta 

finns tillsatt en tjänst som anhörigsamordnare 

med uppdrag att lotsa och informera anhöriga 

om stöd och hjälp, skapa nätverk och kontakter, 

bistå med kunskap och råd samt anordna olika 

kurser. 

Snäckans öppenvårdsmottagning erbjuder stöd 

och samtal till anhöriga för att ge kunskap om 

missbruksproblematik. Demensteamet anordnar 

för anhöriga till personer med demenssjukdom 

utbildningar som bland annat rör minnet och 

åldrandet, olika demenssjukdomars orsaker och 

symtom, förhållningssätt vid demens och 

samhällets stöd- och hjälpinsatser. 

För att stärka se hur anhörigstödet kan utvecklas 

har det initierats en utredning för att belysa 

socialtjänstens ansvar och målgrupper vad gäller 

anhöriga samt beskriva vilka ytterligare former 

av stöd behöver utformas. Ett förslag på hur 

kvaliten av anhörigstödet kan utvecklas kommer 

att behandlas av socialnämnden under hösten. 

Utreda förutsättningarna för en 

gemensam distributionscentral 

för Gislaveds kommun. 

Utredningen ska omfatta en 

ekonomisk beräkning samt en 

tidplan för genomförandet och 

ett förslag på organisatoriskt 

upplägg. 

Pågående 2018-01-

01 

2019-05-

31 

Arbetet startar under hösten. 

Ta fram underlag för en 

gemensam kostorganisation i 

Gislaveds kommun med start 

2019-01-01, inför 

kommunfullmäktiges behandling 

av planeringsdirektivet 2019 i 

maj 2018. Kostorganisationen 

ska organisatoriskt tillhöra 

Fastighets- och 

servicenämnden. 

Försenad 2018-01-

01 

2018-05-

31 

Utredning och underlag är klar. Vid en eventuell 

gemensam kostorganisation kommer startdatum 

kunna vara tidigast 20190801. 



 

2.5 Finansiell analys 

För att beskriva och analysera kommunens ekonomiska läge används fyra rubrikområden som 

benämns resultat och kapacitet samt risk och kontroll. 

 

 
 

1. Finansiellt resultat 

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

även över årets investeringar och deras utveckling och finansiering. 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Period resultat och prognostiserat resultat 

 Periodens investeringar och prognostiserade årsnivå 

 Nettokostnadsandel 

2. Kapacitet 

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

har desto mindre känslig blir kommunen för konjunkturnedgångar. 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Soliditet 

 Skuldsättning 

 Långfristiga skulder 

3. Riskförhållande 

Under den tredje aspekten bedöms hur kommunen klarar att möta finansiella problem på kort och 

medellångt perspektiv. En god ekonomisk hushållning innebär att kommunen inte behöver vidta 

drastiska åtgärder för att möta finansiella problem. 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Kassalikviditet 

 Finansiell risk 

 Borgensåtaganden 

 Pensionsåtaganden 

4. Kontroll 
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Under den fjärde och sista aspekten mäts hur de finansiella målen efterlevs och planer följs. En god 

följsamhet mot budget är ett uttryck för god ekonomisk hushållning. 

Nyckeltalen som redovisas här är; 

 Måluppfyllelse 

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 2017-08-31. 

Delårsbokslutet är det periodiserade resultatet per 2018-08-31 och helårsprognosen är en 

uppskattning av det förväntade resultatet per 2018-12-31. 

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

fordringsbokföring är gjord. 

Hur blev resultatet: 

Delårsresultat 

Beaktat osäkerheter avseende pensionskostnader och skatteintäkter är resultatet per den sista 

augusti bättre än den budgeterade nivån. Prognosen för helåret är 3,7 mnkr.  

Resultatet 2018-08-31 uppgår till 35,4 mnkr för Gislaveds kommun. 

Resultatet 35,4 mnkr innehåller periodisering av semesterskuld och okompenserad övertid per 31 

juli. Den bokförda förändringen av semesterskuld och okompenserad övertid uppgår till 17,7 mnkr. 

Tidigare år har kommunen inte periodiserat semesterskulden vid delåret. Nämnderna har förbrukat 

62,4 mnkr mer än vad som är budgeterat för denna period. Ett viktigt påpekande är att budgeten är 

fördelad jämnt över året vilket inte avspeglar den verkliga kostnadsfördelningen. 

Helårsprognos 

Den ursprungliga budgeten angav ett årsresultat på +7,4 mnkr. Resultatet för 2018 är prognostiserat 

till +3,7 mnkr, vilket beror bl a på följande faktorer: 

 Nämnder/styrelser inkl finans 7,8 mnkr 

 Skatteintäkter och generella statsbidrag 0,8 mnkr 

 Avskrivningar -2,9 mnkr 

 Pensionskostnader -2,0 mnkr 

 

Avstämning av balanskravet 

 

 Enligt lagregeln om balanskravet ska intäkterna i kommunen överstiga kostnaderna.  Om 

kostnaderna för ett visst räkenskapsår överstiger intäkterna, ska det negativa resultatet 

regleras och det redovisade egna kapitalet enligt balansräkningen återställas under de 

närmaste tre åren.  Redan i förvaltningsberättelsen för det år då obalansen uppkommit ska 

anges när och hur regleringen ska göras.  Realisationsvinsten ska avräknas från resultatet 

innan avstämning görs. 

 För 2018 helårsprognos beräknas det justerade resultatet till 0,6 mkr vilket innebär att 

kommunen når upp till balanskravet. 

 

 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 21(89) 

Balanskravs-     2018 
2018 prognos 

avstämning mnkr 2016 2017 31-aug 

Årets resultat enligt resultaträkning 60,5 35,7 35,4 3,7 

Realisationsvinster -6,7 -0,9 -3,1 -3,1 

Realisationsförlust enligt undantagsmöjlighet 0 0 0 0 

Årets resultat efter balanskravsjustering 53,8 34,8 32,3 0,6 

          

Medel till konjunkturreserv (RUR) -37,6 0 0 0 

Medel till pensionsreserv (RUR) -16,2 0 0 0 

Resultatöverföring   -34,8 -32,3  -0,6  

Årets balanskravsresultat  0 0 0 0 

 

 Det finns inga balanskravunderskott från tidigare år. Kommunen använder sig av 

resultatöverföring från och med 2017. 

 

 

Finansförvaltningen 

Pensionskostnaderna beräknas avvika negativt mot budgeterat belopp med -2,0 mnkr. Pensionerna är 

svårprognostiserade och detta är en osäkerhetsfaktor. 

Avskrivningarna beräknas bli -2,9 mnkr mot budgeten som följd av den ökade investeringsnivån än 

budgeterat. 

Nettoinvesteringar 

Investeringsanslaget för 2018 uppgår till 159,5 mnkr för skattefinansierade investeringar samt 20 

mnkr för taxefinansierade investeringar. Den sista augusti har nämnderna förbrukat 72,7 mnkr av 

investeringsbudgeten och helårsprognosen visar att 16,0 mnkr kommer att återstå vid årets slut. 

Det betyder att de totala investeringar för 2018 kommer att landa på ca 163,5 mnkr, både 

taxefinansierade samt skattefinansierade investeringar. 

Med utgångspunkt från de finansiella målen, ett resultat som inte är lägre än 30 mnkr och att 

skattefinansierade investeringar ska till 100 % finansieras med egna medel är det viktigt att 

investeringsnivån (exkl taxefinansierade) som genomsnitt inte överstiger ca 100 mnkr år. Vid årets 

prognostiserade investeringsnivå så uppnås inte målet. 

 

  

Prioriterade investeringar 
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Uppföljning av prioriterade investeringar presenterar under Ekonomi, Uppfoljning 3.1.2.1 

Nettokostnadsandel 

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

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

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

ekonomisk hushållning. 

       prognos 

 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Nettokostnadsandel 98,0% 99,4% 98,5% 96,5% 98,0% 99,6% 

Prognosen för 2018 visar att nettokostnadsandelen ökar och kommer vid årets slut vara 99,6%. 

 

Kapacitet 

Soliditet 

Soliditeten visar på kommunens långsiktiga finansiella handlingsutrymme. Ett viktigt kriterium för god 

ekonomis hushållning är att soliditeten över en längre tid inte försvagas utan utvecklas i positiv 

riktning. Efter en försvagning 2014- 2017 ökar återigen soliditeten i Gislaveds kommun. Ett lån har 

återbetalat under året vilket gör att soliditeten ökar vid delårsbokslutet. 

 

Skuldsättning - förpliktelser 

Skuldsättningen per 2018-08-31 är 344 mnkr varav korta skulder 326 mnkr. Minskningen berör på att 

kommunen har betalat det sista lånet på 30 mnkr i juni 2018. Kommunen kommer ha ett lånebehov 

för att finansiera kommande investeringar. Förutom skuldsättning har kommunen andra förpliktelser, 

bl a de pensionsförpliktelser som intjänats före 1998. Dessa uppgår till 587 mnkr. 
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Risk 

Kassalikviditet  

Likviditet som beskriver kommunens betalningsförmåga på kort sikt kan visas som 

omsättningstillgångar - varulager i relation till kortfristiga skulder, kassalikviditet. Vid augustis utgång 

uppgår kassalikviditeten till 50 %. Kommunen har utnyttjad ca 14 mkr av checkrediten per 31 augusti. 

Utöver likvida medlen hade kommunen outnyttjad checkkredit på 46 mnkr vid periodens utgång. 

(Kommunens koncern har max 100 mnkr i checkkrediten för kommunen och dess bolag). 

Kommunen har 55 mnkr i likvida placeringar. 

Finansiell risk 

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

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

teoretisk risk för att inte kunna teckna nya lån. 

Vid delåret 180831 har kommunen inget lån kvar. Vid den ökade investeringsnivån så har kommunen 

ett behöv teckna ett nytt lån för de kommande åren, då kommer en finansiell risk att uppstå med 

kommunens betalningsförmåga på kortsikt och långsikt. 

Borgensåtagande 

Det totala borgensåtagandet uppgick vid årsskiftet 2017-12-31 till 456 mnkr. Åtagandena avsåg till 

största delen kommunens bolag. 

Kommunen har per 2018-08-31 minskat borgensåtagandet. Utnyttjandet uppgick till 412 mnkr. 

Pensionsåtagande 

Pensionsåtagandet uppgår vid delåret till 586,7 mnkr vilket är en minskning sedan föregående 

delårsbokslut med 5,3 mnkr och jämfört med bokslut 2018 en ökning med 8 mnkr. Beloppen för 

delårsbokslutet baseras på Skandias prognos per 2018-08-31. I den helårsprognos som görs för 

pensioner har ytterligare 2 mnkr lagts på budgeten p g a den osäkerhet som finns för 

pensionskostnader. 
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Kontroll 

Finansiella mål 

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

 Resultatnivån under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per 

år 

Årets resultat beräknas till + 3,7 mnkr och för perioden i genomsnitt 28,76  mnkr. Även om resultatet för 

2016 (60,5 mnkr), 2017 (35,6 mnkr) och årets prognostiserade resultat (3,7 mnkr)  ses som en del i 

måluppfyllelsen tillsammans med det budgeterade resultatet för 2019 (18,2 mnkr) och 2020 (25,8 mnkr) så 

uppnås inte det finansiella målet. 

 Investeringar exkl. taxefinansierad (vatten och renhållning) verksamhet ska för perioden 

2016-2020, som genomsnitt, finansieras till 100 % med egna medel. 

Investeringarna gjorda 2016 – 2018 finansieras av egna medel. Det finns ett behov av ny upplåning varför 

målet anses ej uppfyllt. 

 



 

3 Ekonomi 

3.1 Uppföljning 

 

3.1.1 Uppföljning drift, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 
Utfall U4 

Kommunstyrelsen -95,4 1,9 -53,8 1,0   

Överförmyndarnämnde

n 
-3,4 0,0 -2,3 0,0   

Räddningsnämnden -30,6 0,0 -23,3 -0,3   

Tekniska Nämnden -36,6 0,0 -29,1 2,0   

Bygg- och 

Miljönämnden 
-13,7 0,2 -7,7 0,0   

Socialnämnden -591,8 -5,6 -438,3 -16,5   

Fritidsnämnden -35,8 0,0 -22,5 0,2   

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
-774,7 -1,0 -504,8 -2,7   

Kulturnämnden -33,9 -0,2 -22,1 0,0   

Fastighet- och 

Servicenämnden 
46,3 0,1 -4,9 5,0   

Summa Nämnder -1 569,6 -4,6 -1 108,8 -11,3   

Finansförvaltningen 1 576,9 7,0 1 144,2 15,0   

Summa Finansiering 1 576,9 7,0 1 144,2 15,0   

       

ÅRETS RESULTAT 7,3 2,4 35,4 3,7   

 

Ekonomisk kommentar 

Det har varit en del vakanta tjänster i kommunen, vilket har resulterat i att en hel del omplanering 

har gjorts. Flera insatser som skulle ha påbörjats 2019 har kunnat genomföras eller påbörjats redan 

2018. Det har skapat ett utrymme att ta in konsulter och genomföra utbildningsinsatser utöver plan. 

Kommunen har i sitt anläggningsregister ett lågt värde av den egna marken vilket resulterar i reavinst 

vid försäljning. Försäljning har genomförts och en reavinst har uppstått. En intäkt vilket storleken är 

osäker är ersättningen för Gislaveds kommuns deltagande vid sommarens skogsbränder vilket 

kommer att bli färdigt under hösten. 

Socialnämnden visar ett prognostiserat underskott med 16,5 mnkr. Under de senaste åren har 

insatser till personer med funktionsnedsättning ökat. Förvaltningens bedömning var att 2017 års 

behovsnivå i princip skulle kvarstå under 2018. De senaste månaderna har dock behoven ökat något 

med 900 tkr vilket innebär en något försämrad prognos. Pågående effektiviseringar för att minska 

kostnaderna för gruppbostäder kommer kunna påverka kostnaderna något under hösten men 

framförallt ifrån 2019 och framåt. Under hösten flyttar Lillgatans gruppbostad till Danska vägen för att 

få en effektivare verksamhet, en ombyggnation planeras av Parkgatan 2019 för att effektivisera 
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verksamheten för barn och ungdom (LSS). 

En vårdbehovsmätning på gruppbostäder och i daglig verksamhet ska införas under hösten 2018. 

Detta för att få jämförbara mätningar och en likställdhet för alla brukare, oavsett vilken huvudman 

som bedriver verksamheten. Det är dock osäkert om detta kommer att bidra till minskade kostnader 

vilket först kommer kunna ses när avtalet med Solbacken omsorg AB skrivs om under våren 2019. 

Vård- och omsorgs prognos har försämrats sedan föregående uppföljning. Verksamheten visar på ett 

underskott på 14,5 mnkr vilket är en försämring med 7,9 mnkr sedan U1. Försämringen ses både 

inom vård- och omsorgsboende och utförande av hemtjänst där personalvolymen inte är anpassad 

efter budgetförutsättningarna. Övrigt underskott handlar om svårigheterna att rekrytera 

sjuksköterskor som medför dyra köp via bemanningsföretag samt extra kostnader under 

sommarmånaderna. Nya eller reviderade åtgärdsplaner finns för samtliga enheter med underskott 

vilka förväntas ge effekt under 2018 för att vara i ekonomisk balans 2019. Från och med i höst så är 

samtliga sjukskötersketjänster besatta. 

Individ- och familjeomsorgen har en prognos på ett underskott på drygt 5,6 mnkr. Det handlar 

framförallt ökade kostnader för flyktingmottagandet. Antalet ensamkommande barn har under året 

minskat mycket snabbare än beräknat vilket innebär anpassningar av verksamheten t ex stängning av 

Kastanjegården som HVB-boende. Detta har dock inte kunnat göras utan överskjutande kostnader 

som inte kompenseras från Migrationsverket. I prognosen ingår inte kostnader för driften av det 

kommunala asylboendet samt ersättningar till värdfamiljer då dessa finansieras av andra medel. 

Socialförvaltningen har fattat beslut om att införa strikt anställningsprövning för alla 

anställningsformer, restriktivitet med övertid och mertid samt stopp för externa kurser, konferenser 

och utbildningar året ut. 

Bedömningen är att trots pågående åtgärder inom alla verksamhetsområden kommer socialnämnden 

ha det svårt att uppnå ekonomisk balans 2018. Möjlighet finns dock att med pågående åtgärder 

minska underskottet under hösten. För att vara i ekonomisk balans inför 2019 är det framförallt 

vård- och omsorg som har utmaningar i att anpassa sina kostnader mot beslutad budgetram 2019, ett 

arbete som redan är påbörjat. 

Barn- och utbildningsnämnden redovisar ett underskott för året med -2,7 mnkr. De främsta 

orsakerna till underskottet avser förskolans program med ett underskott på - 5,5 mnkr. Orsaken till 

underskott inom förskolans verksamhet beror på ökad omsorgstid. Nämndens 

resursfördelningsmodell bygger på en fördelning med 25 % andel med högst 3 timmars 

omsorgsbehov, denna andel har minskat till 18-19 %. Även skolskjutskostnaderna ökar med 1 500 tkr 

främst beroende på utökade taxikostnader för enskilda elever och viss utökning av skolskjutsturer. 

Underskottet möts av beräknade överskott inom gymnasiesärskolan och interkommunala kostnader 

för gymnasieelever. 



 

3.1.2 Uppföljning investeringar, Gislaveds Kommun 

Mnkr Budget 
Prognos 

U1 
Utfall 31/8 

Prognos 

U2 

Prognos 

U3 
Utfall U4 

Kommunstyrelsen 1,5 0,4 0,3 0,5   

Räddningsnämnden 4,3 3,2 0,6 3,2   

Tekniska Nämnden 21,3 0,0 14,0 0,0   

Bygg- och 

Miljönämnden 
0,45 0,0 0,0 0,0   

Socialnämnden 7,1 0,0 1,7 0,0   

Fritidsnämnden 5,5 0,5 2,1 2,5   

Barn- och 

Utbildningsnämnden 
17,2 0,0 2,0 0,5   

Kulturnämnden 2,5 0,8 0,1 1,3   

Fastighet- och 

Servicenämnden 
99,7 0,0 38,4 8,0   

Summa 159,55 4,9 59,2 16,0   

Taxefinansierade 

investeringar 
20,0 0,0 13,4 0,0   

Total summa 179,55 4,9 72,6 16,0   

Ekonomisk kommentar 

Gislaveds kommun kommer att investera 16 mnkr lägre än vad som var budgeterat. I och med att de 

prioriterade investeringarna får en lägre kostnad 2018 än vad som var budgeterat har en omplanering 

gjorts. Det görs fler re-investeringar än vad som var planerat samt hyresgästanpassningar. Kommunen 

har också kunnat satsa mer på energieffektiviseringsprojekt. För att bemanna fastighetsprojekten och 

klara investeringar har kompetens tillsatts externt. De prioriterade projekten är något försenade och 

kommer belasta 2018 med en avsevärt mycket lägre summa än budgeterat. 

Under hösten kommer införandet av meröppet på biblioteket i Anderstorp att ske. 

Investeringen med utbytet av ekonomisystem och HR-system har inletts. I kommunen pågår ett 

arbete på flera håll att automatisera processer samt att använda digitaliseringens möjligheter. 

De taxefinansierade investeringarna förväntas gå enligt plan. 

3.1.2.1 Uppföljning prioriterade investeringar 

Mnkr 
Total 

budget 

Summ

a 

nedlag

d t o m 

171231 

Slut-    

progno

s 

projekt

et 

Budget 

2018 

Progno

s U1 

Progno

s U2 

Progno

s U3 

Utfall 

U4 

Åsenskolan hus C 32,0 4,0 0,0 16,3 -3,0 -4,2   

Sporthall 

Smålandsstenar 
48,0 0,5 0,0 32,0 3,8 15,5   

Glashuset, tillbyggnad 23,5 0,3 0,0 16,3 -4,5 11,3   

Centrala förskolor i 

Gislaved 
26,5 0,1 0,0 3,5 -1,0 3,1   

Summa 130,0 4,9 0,0 68,1 -4,7 25,7   
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Kommentar prioriterade investeringar 

 Åsenskolan Hus C 

Projektet är i mitten av produktionsfasen och följer tidplanen. De oförutsedda moment som 

tillkommit och som medför vissa kostnadsökningar tas om hand parallellt med övrig produktion och 

påverkar inte projektets tidplan, inte heller totalbudgeten för projektet. 

 Smålandsstenar Sporthall 

I projektet är huvuddel 1, rivning av befintlig simhall, inne i sin slutfas. Första spadtaget för 

nybyggnationen är avklarat och projekteringen pågår för fullt. Projektet är på väg in i sin 

produktionsfas så snart startbesked erhålls. Vissa tidsförskjutningar av aktiviteter inbördes i projektet 

finns, men detta är inget som i nuläget påverkar tiden för hallens färdigställande. Detta påverkar 

kostnadsläget för innevarande år men inte totalbudgeten för projektet. 

 Glashuset, tillbyggnad  

I projektet pågår nu detaljprojektering och produktionsfasen beräknas till oktober 2018. 

Bedömningen är att projektet kommer kunna genomföras inom förväntad budget. 

 Centrala förskolor i Gislaved 

Efter att förstudien utökades till att omfatta ett större område än Johan Orre-skolan började 

sökande efter alternativ för en central förskola i Gislaved. Efter att ha fastställt behovet beslutades 

det att starta en förstudie av kvarteret Gulsippan på Sörgårdsområdet gällande byggnation av sex 

förskoleavdelningar. Förstudie har påbörjats efter sommaren parallellt med processen för ändring av 

detaljplanen. 

Samtidigt med detta pågår arbetet med planeringen av området centrum 2, där de offentliga lokalerna 

skulle kunna innehålla en förskola. 

3.1.2.2 Uppföljning avslutade investeringar 

Projekt (belopp i tkr) Budget Utfall 
Datum 

färdigställt 

Andningsapparater 600 636 2018-05 

Bassängtäckning Hörsjöbadet 500 460 2018-07 

Minigolfbana Hörsjön  61 2018-07 

Wibit - vattenattraktion  68 2018-08 

Pumpstation marknadsplatsen 600 950 2018-07 

Vattenhjulet i Moforsdammen, Anderstorp 100 156 2018-08 

Lekplats Strandsnäs, Smålandsstenar 500 530 2018-05 

Brandstation Reftele, omklädningsrum  209 2018-04 

Ängslyckan, åtgärder WC  34 2018-04 

Töråsskolan, målning och mattor  56 2018-04 

Mariagården, tegel och papp  1 626 2018-07 

AMO-huset, takbyte  179 2018-08 

Töråsskolan, paviljonger  1 863 2018-07 

Tallens fsk, WC/tvättrum  33 2018-04 

Gullviveskolan, inbrottslarm och dörr  27 2018-04 

Lundåkerskolan, injustering och byte shuntgrupper  92 2018-02 

Klockargårdsskolan, energioptimering  74 2018-02 
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Åtteråsskolan, byte lås  89 2018-06 

Hestragården, uppgradering värmesystem  114 2018-03 

Ekenskolan, energioptimering  72 2018-05 

 

Kommentar avslutade investeringar 

Fritidsnämnden 

Fritidsnämnden har valt att fokusera sina investeringar på anläggningen Hörsjöbadet i Smålandsstenar. 

Tekniska nämnden 

Pumpstationen vid marknadsplatsen är en av huvudpumpstationerna som har bytts ut under våren. 

Projektet har ökat p.g.a omläggning av ledningar i anslutningen till pumpstationen för att inte begränsa 

byggnation på ytan. 

Fastighet- och Servicenämnden 

I de investeringsprojekt som förgås av en förstudie är fastställande av budget för projektet i många fall 

en del av denna. När det gäller re-investeringar jobbas det utifrån en total ram och inte detaljbudget 

för varje enskild åtgärd. Detta för att ha flexibilitet för att kunna starta re-investeringsåtgärder och 

projekt av mera oförutsedd och akut karaktär. 

Utöver de projekt som här finns redovisade som avslutade, så är det ett antal som är i sin absoluta 

slutfas, men som ännu inte är slutreglerade mot entreprenör. 

  

3.1.3 Uppföljning nyckeltal 

Nyckeltal 
Mål/planvärd

e 2018 

Uppföljni

ng 1 

Uppföljni

ng 2 

Uppföljni

ng 3 

Uppföljning 

4 

Andel ekologiska livsmedel (%) 45 37.2 35,8   

      

      

      

 

Kommentar nyckeltal 

Andel ekologiska livsmedel baserar sig på statistik från livsmedelsleverantörerna, vilka inkommer två 

gånger per år. 35,8% avser situationen vid halvårsskiftet. 



 

3.2 Delårsrapport 

3.2.1 Resultaträkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårsprogno

s 

  2017-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 

Verksamhetens intäkter 1 270 941 251 087 460 325 349 839 355 839 

Verksamhetens kostnader 2 -1 306 439 -1 318 188 -2 029 554 -1 992 341 -2 000 474 

Avskrivningar 3 -48 115 -50 967 -73 699 -74 497 -77 450 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -1 083 613 -1 118 068 -1 642 929 -1 716 999 -1 722 085 

 

Skatteintäkter 4 870 856 898 299 1 309 672 1 347 872 1 350 349 

Generella statsbidrag och 

utjämning 
5 243 486 251 455 367 302 373 254 371 613 

Finansiella intäkter 6 2 398 4 636 2 939 4 168 4 736 

Finansiella kostnader 7 -848 -882 -1 297 -913 -913 

Resultat före 

extraordinära poster 
 32 278 35 440 35 687 7 382 3 700 

 

Extraordinära intäkter  0 0 0 0 0 

Extraordinära kostnader  0 0 0 0 0 

Bokslutsdispositioner  0 0 0 0 0 

Skatt  0 0 0 0 0 

Årets resultat  32 278 35 440 35 687 7 382 3 700 



       

3.2.2 Kassaflödesanalys 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2017-08-31 2018-08-31 2017 

DEN LÖPANDE VERKSAMHETEN     

Årets resultat  32 278 35 440 35 687 

Justering för av- och nedskrivningar 3 48 115 50 967 73 699 

Förändring deponiavsättning 18 0 0 -1 674 

Förändring  pensionsavsättning 17 6 058 -205 4 023 

Ökning/minskning andra avsättningar  0 0 0 

Justering för övriga ej likvidpåverkande poster  0 332 -714 

Realisationsvinst/förlust  7 -3 088 2 425 

Medel från verksamheten före förändringar 

av rörelsekapital 
 86 458 83 446 113 446 

     

Ökning/minskning kortfristiga placeringar  -39 962 -7 35 010 

Ökning/minskning kortfristiga fordringar 12 16 080 -2 069 21 051 

Ökning/minskning förråd och varulager 11 -116 -795 -214 

Ökning/minskning kortfristiga skulder 20 10 838 -121 908 64 610 

Kassaflöde från löpande verksamheten  -13 160 -124 778 120 457 

     

INVESTERINGSVERKSAMHET     

Investering i immateriella anläggningstillgångar     

Investering i materiella anläggningstillgångar  -51 058 -72 553 -152 323 

Investeringsbidrag till materiella anläggningstillgångar  128 157 478 

Försäljning av materiella anläggningstillgångar  1 323 11 660 4 051 

Investering i finansiella anläggningstillgångar  -43 -4 -126 

Försäljning av finansiella anläggningstillgångar   0 0 

Kassaflöde från investeringsverksamheten  -49 651 -60 740 -147 920 

     

FINANSIERINGSVERKSAMHET     

Nyupptagna lån  303 692 2 079 

Amortering av långfristiga skulder  -30 477 -585 -30 816 

Ökning av långfristiga fordringar  0 0 0 

Minskning av långfristiga fordringar 10 0 0 0 

Minskning av avsättningar p.g.a. utbetalningar  0 0  

Kassaflöde från finansieringsverksamheten  -30 174 107 -28 737 

     

Årets kassaflöde  -6 527 -101 966 57 246 

     

Likvida medel vid årets början  35 626 92 871 35 625 

Likvida medel vid årets slut  29 099 -9 095 92 871 

Årets kassaflöde  -6 527 -101 966 57 246 
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3.2.3 Balansräkning 

tkr Not Utfall Utfall Bokslut 

  2017-08-31 2018-08-31 2017 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Immateriella anläggningstillgångar  0 0 0 

Materiella anläggningstillgångar     

Mark, byggnader o tekniska anläggningar 8 1 170 130 1 238 120 1 216 796 

Maskiner och inventarier 9 100 644 116 916 125 305 

Övriga materiella anläggningstillgångar  0 0 0 

Finansiella anläggningstillgångar 10 38 638 38 725 38 721 

Summa anläggningstillgångar  1 309 412 1 393 761 1 380 822 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd m.m. 11 3 244 3 709 2 914 

Fordringar 12 120 443 117 540 115 471 

Kortfristiga placeringar 13 129 947 54 982 54 975 

Kassa och bank 14,15 29 099 -9 095 92 871 

Summa omsättningstillgångar  282 733 167 136 266 231 

 

Summa tillgångar  1 592 145 1 560 897 1 647 054 

 

EGET KAPITAL, AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
    

Eget kapital 16 1 126 482 1 165 330 1 129 891 

därav årets resultat  32 278 35 440 35 687 

därav resultatöverföring   34 784 34 784 

därav resultatutjämningsreserv  176 041 176 041 176 041 

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
17 35 624 33 795 33 590 

Andra avsättningar 18 18 784 17 111 17 111 

Upplupen skatteskuld  0 0 0 

Summa avsättningar  54 408 50 906 50 700 

 

SKULDER     

Långfristiga skulder 19 16 674 18 218 18 111 

Kortfristiga skulder 20 394 581 326 443 448 352 

Summa skulder  411 254 344 661 466 463 

 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 1 592 145 1 560 897 1 647 054 
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Panter och ansvarsförbindelser     

Borgensåtaganden 21 411 741 452 378 455 821 

Pensionsförpliktelser 22 592 028 586 716 578 601 

Övriga Ansvarsförbindelser  0 0 0 

Leasing  0 9 591 10 781 

 

 
    

3.2.4 Noter 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Försäljningsintäkter 17 213 15 742 

Taxor och avgifter 66 945 58 061 

Hyror och arrenden 24 886 23 210 

Bidrag 134 881 126 244 

Försäljning av verksamheter och konsulttjänster 26 524 24 740 

Övriga intäkter 493 3 089 

Summa verksamhetens intäkter 270 941 251 087 

   

Jämförelsestörande intäkter   

AFA, återbetalning 0 0 

Reavinst 489 3 088 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Löner och sociala avgifter -875 543 -899 872 

Pensionskostnader -59 494 -69 581 

Inköp av anläggnings- och underhållsmaterial -2 278 -4 717 

Bränsle, energi och vatten -23 978 -24 303 

Köp av huvudverksamhet -125 461 -107 982 

Lokaler och markhyror -19 460 -21 724 

Lämnade bidrag -44 264 -43 927 

Övriga kostnader -155 961 -146 082 

Summa verksamhetens kostnader -1 306 439 -1 318 188 

   

Jämförelsestörande kostnader   

Nedskrivningar/Utrangeringar 0 0 

Reaförluster 0 0 
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Not 3 Avskrivningar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Avskrivningar immateriella tillgångar 0 0 

Avskrivningar byggnader och anläggningar -30 295 -31 898 

Avskrivningar maskiner och inventarier -17 820 -19 069 

Nedskrivning/utrangeringar 0 0 

Summa avskrivningar -48 115 -50 967 

 

Not 4 Skatteintäkter 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Preliminär kommunalskatt 876 693 902 106 

Preliminär slutavräkning innevarande år -7 653 20 

Slutavräkningsdifferens föregående år 2 422 -3 827 

Mellankommunal inkomstutjämning -607 0 

Summa skatteintäkter 870 855 898 299 

 

Not 5 Generella statsbidrag och utjämning 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Inkomstutjämningsbidrag 193 663 192 708 

Strukturbidrag 0 0 

Införandebidrag 0 0 

Kostnadsutjämningsbidrag 3 356 1 047 

Regleringsbidrag/avgift -192 3 106 

Avgifter för LSS-utjämning -3 333 -504 

Fastighetsavgift 30 929 32 944 

Övriga statsbidrag 19 063 22 155 

Summa generella statsbidrag och utjämning 243 486 251 455 

 

Not 6 Finansiella intäkter 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ränta likvida medel 392 388 

Ränteintäkter kundfordringar 71 73 

Borgensavgift 1 227 1 316 

Övriga finansiella intäkter 5 0 

Utdelning aktier 701 2 859 

Summa finansiella intäkter 2 396 4 636 
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Not 7 Finansiella kostnader 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Räntekostnader, lån -248 -85 

Övriga finansiella kostnader -250 -328 

Ränta pensionsskuld -350 -470 

Summa finansiella kostnader -848 -882 

 

Not 8 Mark, byggnader och tekniska anläggningar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Anskaffningsvärde 1 913 540 1 988 073 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -783 702 -825 651 

Bokfört värde 1 129 838 1 162 422 

Bokfört värde pågående investeringar 40 291 75 698 

Summa bokfört värde 1 170 130 1 238 120 

   

Avskrivningstider 0 -60 år 0 -60 år 

   

Redovisat värde vid årets början 1 164 685 1 216 796 

Investeringar 36 576 59 485 

Försäljningar -836 -6 264 

Nedskrivningar och utrangeringar -64 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -30 239 -31 898 

Omklassificering av anläggningar 0 0 

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång 0 0 

Årets pågående investeringar -23 508 -74 949 

Årets aktivering av pågående investeringar -16 783 -748 

Redovisat värde vid årets slut 1 129 838 1 162 422 

Pågående investeringar vid årets slut 40 291 
75 69 

8 

Summa redovisat värde vid periodens slut 1 170 130 1 238 120 
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Not 9 Maskiner och inventarier 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Anskaffningsvärde 301 704 337 711 

Ackumulerade avskrivningar och nedskrivningar -201 060 -220 795 

Bokfört värde 100 644 116 916 

   

Avskrivningstider 3 - 20 år 3 - 20 år 

   

Redovisat värde vid årets början 104 603 125 305 

Investeringar 14 355 13 067 

Försäljningar -493 -2 308 

Nedskrivningar/utrangering ar 0 0 

Återförda nedskrivningar 0 0 

Avskrivningar -17 813 -19 069 

Omklassificering av anläggningar 0 0 

Finansiella leasingavtal (fordon)  -79 

Årets överföring från eller till annat slag av tillgång -7 0 

Redovisat värde vid periodens slut 100 644 116 916 
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Not 10 Finansiella anläggningstillgångar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Aktier   

Gislaved Kommunhus AB (GKHAB) 10 348 10 348 

Kommunsamköp AB 3 3 

Smålands Turism AB 30 30 

SKL Företag AB (Inera AB) 43 43 

Andelar   

Kommuninvest ekonomisk förening 23 356 23 356 

Ideella Föreningen Gnosjöregionen 6 6 

Husbyggnadsvaror HBV förening (4 andelar) 40 40 

Anderstorps Byggnadsförening 2 2 

Södra Insatskapital 27 27 

Södra skogsägarna, emitterat insatskapital 111 115 

Reftele föreningsgård 18 18 

Industrins Forskningsinstitut 48 48 

Kreditgaranti för Jönköpings län 450 450 

Smålandsrikes ekonomiska förening 20 20 

Bostadsrätter   

Bfr Lyckås 80 80 

Bostadsrätt 21 21 

Granaten daghem 602 602 

Grundfondskapital   

Stiftelsen Isabergstoppen 1 044 1 044 

Stiftelsen Gisleparken 1 100 1 100 

Stiftelsen Torghuset 375 375 

Summa aktier och andelar 37 723 37 725 

   

Långfristiga fordringar   

Lån A-ringen AB 1 559 1 559 

Lån Stiftelsen Gisleparken 500 500 

Avgår osäkra fordringar -1 059 -1 059 

Summa långfristiga fordringar 1 000 1 000 

Summa finansiella anläggningstillgångar 38 723 38 725 

 

 

Not 11 Förråd m.m. 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Tekniska nämndens förråd 2 644 3 136 

Asfaltskross tekniska 600 573 

Övrigt, förråd 0 0 

Summa förråd m.m. 3 244 3 709 
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Not 12 Fordringar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kundfordringar 6 869 6 871 

Statsbidragsfordringar 34 897 11 458 

Förutbetalda kostnader och upplupna intäkter 41 565 57 385 

Övriga kortfristiga fordringar 37 112 41 826 

Summa fordringar 120 443 117 540 

 

Not 13 Kortfristiga placeringar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Korträntefond Nordea 55 010 55 010 

Korträntefond Swedbank 65 000 0 

Penningsmarknadsfond Swedbank 9 957 0 

Värdereglering kortfristiga placeringar -21 -28 

Aktier och andelar (Gislavedshus AB) 0 0 

Summa kortfristiga placeringar 129 947 54 982 

 

Not 14 Kassa och bank 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kassa 26 26 

Bank 29 074 -9 121 

Summa kassa och bank 29 099 -9 095 

 

 

Not 15 Koncernkonto 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kommunens andel 28 946 -9 263 

Stiftelsen Gisleparken -6 089 0 

Stiftelsen Isabergstoppen 0 0 

Gislaved Kommunhus AB 1 623 1 622 

Gislaved Energi  Koncern AB med dotterbolag 6 336 4 373 

AB Gislavedshus -5 486 -6 951 

Gisletorp Lokaler AB 3 347 174 

Enter Gislaved AB 4 886 4 408 

Summa koncernkonto 33 562 -5 637 
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Not 16 Eget kapital 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ingående eget kapital 1 094 204 1 129 891 

Årets resultat (delårsresultat) 32 278 35 440 

Utgående eget kapital 1 126 482 1 165 330 

varav   

Resultatutjämningsreserv (RUR) 176 041 176 041 

Resultatöverföring 0 34 784 

 

Not 17 Avsättningar för pensioner 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Specifikation - avsatt till pensioner   

Särskild avtals/ålderspension 11 699 9 604 

Förmånsbestämd/kompl.pension 88 84 

Ålderspension 16 041 16 677 

Pension till efterlevande 841 832 

Summa pensioner 28 669 27 197 

Löneskatt 6 955 6 598 

Summa avsatt till pensioner 35 624 33 795 

   

Antal visstidsförordnanden   

Politiker 13 13 

Tjänstemän 0 0 

   

Avsatt till pensioner   

Ingående avsättning 29 566 33 590 

Nya förpliktelser under året 3 773 1 126 

Ränte- och basbeloppsberäkningar 410 452 

Ändringar av försäkringstekniska grunder 0 0 

Pension till efterlevande 0 0 

Övrig post 2 541 311 

Årets utbetalningar -1 849 -1 724 

Förändring löneskatt 1 183 
 

40 

Summa avsatt till pensioner 35 624 33 795 

   

Utredningsgrad 99 % 99 % 
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Not 18 Andra avsättningar 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Avsatt till återställande av deponi   

Redovisat värde vid årets början 18 784 17 111 

Nya avsättningar 0 0 

Ianspråktagande avsättningar 0 0 

Outnyttjade belopp som återförs 0 0 

Förändring av nuvärdet 0 0 

Summa andra avsättning 18 784 17 111 

 

Not 19 Långfristiga skulder 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Lån i banker och kreditinstitut   

Skuld finansiella leasingavtal 0 578 

   

Förutbetalda intäkter som regleras över flera år   

Anslutningsavgifter 6 878 7 824 

återstående antal år (vägt snitt)   

Investeringsbidrag 9 796 9 816 

återstående antal år (vägt snitt)   

Summa långfristiga skulder 16 674 18 218 

 

 

Not 20 Kortfristiga skulder 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Leverantörsskulder 46 882 49 672 

Personal, källskatt o arbetsgivaravgifter 50 637 50 706 

Personal, pensionskostnader 31 400 33 384 

Övertid och semesterlöneskuld 84 821 64 992 

Förutbetalda skatteintäkter 11 243 9 844 

Kalkning och landskapsvård 423 782 

Förutbetalda intäkter 66 143 72 811 

Upplupna kostnader 9 418 22 002 

Moms 232 739 

Skuld VA-kollektivet 0 
 

0 

Kortfristiga lån 70 000 0 

Övriga skulder 23 383 21 512 

Summa kortfristiga skulder 394 581 326 443 
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Not 21 Borgensåtaganden 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Kommunägda bolag  och stiftelser   

Gislavedshus AB 300 406 295 635 

Gislaved Energi AB 66 500 108 500 

Stiftelsen Isabergstoppen 30 693 23 904 

Stiftelsen Torghuset 11 500 11 500 

Summa kommunägda bolag 409 099 439 539 

   

Egnahem och småhus 115 205 

   

Föreningar och övriga   

Hestra Medborgarhus 647 589 

Gislaveds Folkets hus 894 874 

Anderstorps Folkets hus 986 965 

Broaryd- Hestra Fiberförening 0 0 

Kommunalförbundet Samverkan Återvinning Miljö (SÅM)  10 206 

Summa föreningar och övriga 2 527 12 634 

Summa borgensförbindelser 411 741 452 378 

 

 

Not 22 Ansvarsförbindelsen 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ingående ansvarsförbindelse 599 019 578 601 

Aktualisering 0 0 

Ränteuppräkning 10 934 1 916 

Nyintjänad pension 2 495 8 197 

Ändring av försäkringsteknisk grund 2 755 0 

Pensionsutbetalningar -14 110 -14 363 

Övrig post -7 700 10 781 

Summa pensionsförpliktelse 593 393 585 132 

Förändring av löneskatt -1 365 1 584 

Utgående ansvarsförbindelse 592 028 586 716 
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Not 23 Leasing   

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Ej uppsägningsbara operationella leasingavtal   

Minimileasingavtal   

med förfall inom 1 år 0 5 417 

med förfall mellan 1-5 år 0 3 596 

med förfall senare än 5 år 0 0 

 0 9 013 

   

Finansiella leasingavtal vars avtalstid överstiger 3 år   

Nuvärdet av minimileasingavgifterna   

med förfall inom 1 år 0 120 

med förfall mellan 1-5 år 0 458 

med förfall senare än 5 år 0 0 

 0 578 



 

3.3 Affärsdrivande verksamhet - Vatten och Avlopp 

3.3.1 Resultaträkning 

   Utfall Utfall Bokslut Budget 
Helårsprog

nos 

tkr Not 2017-08-31 2018-08-31 2017 2018 2018 

Verksamhetens intäkter 1 25 640 25 205 45 837 47 000 47 000 

Verksamhetens kostnader 2 -25 025 -24 762 -39 425 -41 080 -39 697 

Avskrivningar  -2 236 -2 770 -3 518 -3 023 -3 023 

Verksamhetens 

nettokostnader 
 -22 789 -2 327 2 444 2 897 4 280 

 

Finansiella intäkter       

Finansiella kostnader  -1 606 -1 778 -2 444 -2 897 -2 897 

Resultat före 

extraordinära poster 
 0 -4 105 0 0 1 383 

 

Extraordinära intäkter       

Extraordinära kostnader       

Årets resultat  -25 025 -4 105 0 0 1 383 

       

Nettoinvesteringar  7 642 13 482 16 078 20 000 20 000 

 

Verksamhetsmått/nyckeltal 2017 2018 

Årsarbetare 15,3 16,5 

Levererad vattenmängd tm3   

Såld vattenmängd tm3   

Behandlad mängd avloppsvatten tm3   

Kostnad kr/m3   

Antal vattenmätare   

Kostnadstäcknigsgrad % 100 100 
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3.3.2 Balansräkning 

   Utfall Utfall Bokslut 

tkr Not 2017-08-31 2018-08-31 2017 

TILLGÅNGAR     

ANLÄGGNINGSTILLGÅNGAR     

Materiella anläggningstillgångar 3    

Mark, byggnader o tekniska anläggningar  139 018 150 600 151 796 

Maskiner och inventarier  1 735 2 867 1 637 

Pågående investeringar  4 594 9 279 590 

Summa anläggningstillgångar  145 347 162 746 154 023 

 

OMSÄTTNINGSTILLGÅNGAR     

Förråd m.m.  2 643 2 508 2 042 

Fordran, Va-kollektivet  2 326 1 383 1 383 

Övriga fordringar  0 0 0 

Summa omsättningstillgångar  4 970 3 891 3 425 

 

Summa tillgångar  150 317 166 637 157 448 

 

EGET KAPITAL; AVSÄTTNINGAR OCH 

SKULDER 
    

     

AVSÄTTNINGAR     

Avsättningar för pensioner och liknande 

förpliktelser 
    

Summa avsättningar  0 0 0 

 

SKULDER     

Långfristiga skulder 4 150 002 166 141 157 448 

Skuld till VA-kollektivet     

Kortfristiga skulder 5 315 496 
351 

 

Summa skulder  150 317 166 637 157 448 

 

Summa eget kapital, avsättningar och 

skulder 
 150 317 166 637 157 448 
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3.3.3 Noter 

 

Not 1 Verksamhetens intäkter Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 
2018-08-31 

 

VA-intäkter 24 748 23 990 

varav reglering mot VA-kollektivet 0 0 

Anläggnings- och anslutningsavgifter   

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2014 15 15 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2015 40 40 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2016 31 31 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2017 11 32 

Upplösning av anläggnings-anslutningsavgifter 2018 0 12 

Hyror och arrenden 0  

Övriga intäkter 795 1 085 

Summa verksamhetens intäkter 25 640 25 205 

 

Not 2 Verksamhetens kostnader Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Löner och sociala avgifter -5 070 -6 188 

Material och tjänster -11 264 -9 780 

Lokaler -2 529 -2 720 

GS personal -3 512 -2 893 

Övrigt internt -996 -1 526 

Övriga kostnader -1 655 -1 655 

Summa verksamhetens kostnader -25 025 -24 762 

 

Not 3 Materiella 

anläggningstillgångar 
Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Mark 712 1 730 

Fastigheter för affärsverksamhet 268 554 284 638 

ack avskrivningar 

affärsverksamhetsfastigheter 
-130 248 -134 038 

Maskiner och inventarier 3 125 
3 125 

 

ack avskrivningar maskiner och inventarier -1 390 -1 659 

Summa materiella 

anläggningstillgångar 
145 347 

153 796 
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Not 4 Långfristiga skulder Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Långfristig skuld till kommunen 142 932 158 128 

Anläggningsavgifter, inkl. ack. upplösning 6 878 7 824 

Investeringsbidrag, inkl. ack. upplösning 192 189 

Summa långfristiga skulder 150 002 166 141 

 

Not 5 Kortfristiga skulder Utfall Utfall 

tkr 2017-08-31 2018-08-31 

Semesterlöneskuld 315 490 

Övriga kortfristiga skulder 0 6 

Summa kortfristiga skulder 315 496 



 

4 Nämnder 

4.1 Kommunstyrelsen 

Ordförande: Marie Johansson (S) 

Förvaltningschef: Malin Aronsson 

Nämndens grunduppdrag 

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. 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna: 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 

 personalpolitiken 

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor inkl. besöksnäringen 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap  upprätthålls 

samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik 

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning 

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt   

informationssäkerhet 

 övergripande verksamhetssystem 

 den interna och externa informationen 

 EU-frågor och internationellt arbete 

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 utvecklingen av medborgarinflytandet 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och agera för 

att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. 

Kommunstyrelseförvaltningen består av fem avdelningar: 

 Ekonomiavdelning 

 HR-avdelning 

 Avdelning för verksamhetsstöd 

 Avdelning för hållbar utveckling 

 Kommunikationsavdelning 

Avdelningarna är i huvudsak stödfunktioner och har som uppdrag att stödja förtroendevalda, chefer 

och verksamheter så att de kan driva utveckling och ta ansvar. Avdelningarna ger råd och stöd, leder 

och samordnar, kontrollerar, utvecklar, följer upp och analyserar samt ger service inom sina 

ansvarsområden. Inom avdelningarna finns även viss operativ verksamhet i en del fall. 

Ekonomiavdelning  

Avdelningen ska i sitt uppdrag ge förutsättningar för bedömning om ekonomin, upphandlingen och 
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ekonomins- och upphandlingens spelregler. Ekonomiavdelningen arbetar operativt med finansen. 

Avdelningen har tre enheter med enhetschefer: 

 Upphandling 

 Ekonomiservice (redovisning) 

 Ekonomi 

HR-avdelning  

Avdelningen har i sitt uppdrag ett internt fokus inom området HR. HR (human resources) innebär att 

avdelningen arbetar proaktivt med personalfrågor. Avdelningen ansvar också för fyra enheter, vilka 

har enhetschefer: 

 HR 

 Kommunhälsa (företagshälsovård) 

 Löneenhet 

 Bemanningsenhet 

Kommunhälsan och bemanningsenheten har till stor del operativa inslag i sin verksamhet. 

Avdelningen för verksamhetsstöd  

Avdelningen har ett internt fokus inom områden som inte omfattar ekonomi och HR. I avdelningens 

uppdrag ingår digitalisering och strategisk IT. Avdelningen ansvarar också för fyra enheter vilka har 

enhetschefer. 

 Kanslienhet inkl. kommunal juridik 

 Kvalitet- och verksamhetsutvecklingsenhet 

 Enheten för säkerhet, kunskap och analys 

 Enhet för verksamhetsstöd 

Avdelning för hållbar utveckling  

Avdelningen har ett mer externt fokus med inriktning på kommunens arbete för en hållbar 

utveckling. Med ett hållbarhetsperspektiv i olika tvärsektoriella processer bidrar avdelningen till 

utveckling för hela kommunen. Avdelningen har inga enheter. De tre fokusområdena är; Social-, 

Ekologisk- och Ekonomisk hållbarhet. 

Som exempel kan nämnas att avdelningen arbetar med demokratiutveckling inkl. medborgardialog, 

integration, samhällsplanering, översiktsplanering och bostadsförsörjning, landsbygdsutveckling, 

infrastruktur, internationella frågor, sysselsättning och näringsliv samt miljö-, energi- och klimatfrågor. 

Kommunikationsavdelning  

Avdelningens uppdrag är intern och extern kommunikation med ansvar för kommunens olika 

kommunikationskanaler samt marknadsföring och varumärkesfrågor. Avdelningen har för närvarande 

en enhet med enhetschef: 

 Kontaktcenter. 

Kontaktcenters uppdrag är att ge bästa service till våra invånare genom att skapa förutsättningar för 

snabb ärendehantering samt att utveckla enkla sätt att komma i kontakt med kommunen. Uppdragen 

är av mer operativ karaktär. Enheten arbetar på uppdrag av förvaltningarna genom att utföra enklare 

handläggning och ansvarar även för den interna växeln. 

Nämndens mål 

 Förbättra och förtydliga processen för kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
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I styrdokumentet Gislaveds styrmodell beskrivs uppsiktsplikten för kommunstyrelsen. 

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess olika delar. Detta 

innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt 

styrmodellen. 

I nämndernas Uppföljningsrapport 3 kommer särskilt fokus läggas på uppföljning av uppsiktsplikten 

och hur nämnder arbetar för att uppnå den övergripande politiska viljeinriktningen. Uppföljning av 

vision, värdegrund och prioriterade målområden samt uppföljning av finansiella mål kommer att följas 

upp. 

Ledningsstaben har påbörjat arbetet med att anpassa det interna kontrollsystemet efter 

styrmodellens ledande principer. Förslaget av revidering av intern kontroll förväntas bli färdigt under 

2018. Under september kommer stora delar av kommunstyrelsen att få utbildning i intern kontroll. 

Kommunstyrelsen behöver i förvaltningen skapa en samsyn om hur uppsiktsplikten ska hanteras 

utifrån styrmodellens grundläggande principer. Alla verksamheter på kommunstyrelsen arbetar för att 

utveckla uppsiktsplikten i det dagliga arbetet utifrån deras grunduppdrag. Uppsiktsplikten ska vara en 

naturlig del som genomsyrar allas förhållningssätt. 

Sammantagen bedömning 

Kommunstyrelsen befinner sig mitt i ett stort förändringsarbete där ett stort antal processer är igång. 

Det är processer på övergripande nivå där strukturer och förutsättningar skapas i planering och 

uppföljning för hela organisationen samtidigt som den egna förvaltningen ska hanteras på samma sätt. 

Detta, tillsammans med vakanta tjänster och omstruktureringar, ställer stora krav på vår personal. 

Vårt förändrade arbetssätt börjar nu nå ut till våra medarbetare, och befinner sig inte bara på ledning- 

eller planeringsnivå, vilket gör att den förändringsresa som skapats strukturer och förutsättningar för 

nu börjar att nå våra medarbetare. Detta kommer att skapa både förvirring och frustration, samtidigt 

som den förflyttning som är meningen att ske kommer att påbörjas. Ett spann i förvaltningen finns 

just nu mellan att befinna sig i frustration av vad detta nya arbetssätt innebär till att ha tagit kliv på 

förändringsresan där en nyfikenhet och ett engagemang har skapats. För att effekterna av detta nya 

arbetssätt ska kunna komma fram, är det viktigt att hela tiden utvärdera och se hur vi kan ta tillvara 

på varandras kunskaper. Det är också viktigt att vi inte har kvar alla gamla uppgifter på samma sätt 

som tidigare utan frigör tid för de nya delarna. 

Detta ställer stora krav på både ledning och politik att hålla fast vid och skapa trygghet för 

verksamheten. Kommunstyrelseförvaltningen har under året planerat om flera gånger för att ta hand 

om de kommande årens utmaningar. Förvaltningen har både stärkt upp för befintlig personal samt 

förarbetat kommande utmaningar för att kunna både ligga steget före, när möjligheten med hjälp av 

vakanser fanns, samt att utföra före uppgifterna kommer för att på så sätt både öka kvaliteten samt 

att minska kommande arbetsbörda på personalen. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Kommunstyrelsens uppdrag är att stödja och bistå kommunens chefer i deras ansvar och 

befogenheter gällande personal- ekonomi- och verksamhetsfrågor. Det kommer vara viktigt att 

kommunstyrelsen fokuserar på personalförsörjning, digitala utvecklingsfrågor och olika 

kommunikationssätt med medborgare. Samordning internt inom kommunen och samordning med 

Kommunstyrelsen och andra  företag och myndigheter exempelvis, kommer bli avgörande för den 

framtida utvecklingen. 

Kommunstyrelsen ska leda och samordna arbetet inom kommunen. Utvecklingen av den kommunala 

demokratin, hållbar utveckling och medborgarnas delaktighet i samhällsutvecklingen, är prioriterade 

frågor att arbeta vidare med. I kommunstyrelsens uppdrag ingår att utöva uppsikt över nämnderna 
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och ett fortsatt fokus på att utveckla en horisontell och tillitsbaserad styrning och ledning av 

kommunens verksamheter behöver fortgå. I detta ligger att öka kvaliteten i verksamheten. 

 

4.2 Överförmyndarnämnden 

Ordförande: Lis Melin (M) 

Nämndens grunduppdrag 

Överförmyndaren ska bevaka underårigas, funktionsnedsattas och äldre personers rätt i samhället 

samt att se till att de som inte klarar sina personliga och ekonomiska angelägenheter får hjälp med 

detta. 

Nämndens mål 

Sammantagen bedömning 

Framtida utmaningar och utveckling 

De framtida utmaningarna är att inte i få tag i kvalificerade ställföreträdare. 

 

4.3 Barn- och utbildningsnämnden 

Ordförande: Margareta Lindgren (S) 

Förvaltningschef: Mats Spånberg 

Nämndens grunduppdrag 

Barn- och utbildningsnämnden ansvarar för kommunens uppgifter inom skolväsendet för barn, 

ungdom och vuxna. Skolväsendet omfattar skolformerna förskola, fritidshem, förskoleklass, 

grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola, kommunal vuxenutbildning, särskild 

utbildning för vuxna och undervisning i svenska för invandrare. Dessa regleras i Skollagen (2010:800). 

Nämnden ansvarar för fritidsgårdsverksamhet, musikskola, uppdragsutbildning inom gymnasieskolan 

samt eftergymnasial utbildning såsom yrkeshögskola, högskoleprogram, fristående högskolekurser 

samt därutöver uppdragsutbildning och liknande verksamhet för den kommunala organisationens 

behov. Personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor, samt utvärdering och utveckling av 

verksamheten, ingår också i nämndens ansvarsområde. Utbildningen ska främja alla barns utveckling 

och lärande samt en livslång lust att lära. Utbildningen ska också förmedla och förankra respekt för 

de mänskliga rättigheterna och de grundläggande demokratiska värderingar som det svenska 

samhället vilar på. Verksamheten ska planeras och anpassas utifrån barnens olika behov och 

förutsättningar. 

Övergripande uppdrag och verksamhetsbeskrivning 

 Ökad måluppfyllelse är det övergripande långsiktiga målet. 

 Den pedagogiska verksamhetens kvalitet och utveckling säkerställs genom att 

verksamheterna systematiskt och kontinuerligt planerar, följer upp och utvecklar 

utbildningen, från central nivå ner på enhetsnivå. Det systematiska kvalitetsarbetet 

dokumenteras. 

Förskola 

 Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 
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Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter och 

social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. (Skollagen 8:2) 

 Förskola erbjuds barn från 1 år i den omfattning det behövs med hänsyn till vårdnadshavares 

arbete eller studier eller om barnet har ett eget behov för sin utveckling. Omsorg erbjuds 

även inom pedagogisk omsorg och på kvällar, nätter och helger. Öppen förskola finns på 

familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar. 

Förskoleklass 

 Förskoleklassen ska stimulera elevers utveckling och lärande och förbereda dem för fortsatt 

utbildning. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på eleven och elevens behov. 

 Förskoleklassen ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap. (Skollagen 9:2) 

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

 Förskoleklassen är obligatorisk från och med höstterminen 2018. 

Fritidshem 

 Fritidshemmet är en pedagogisk gruppverksamhet för elever från 6 års ålder till och med 

vårterminen det år då de fyller 13 år. 

 Fritidshemmets uppgift är att komplettera förskoleklassen och skolan och att göra det möjligt 

för föräldrar att förena föräldraskap med arbete eller studier. Fritidshemmet ska stimulera 

elevernas utveckling och lärande, erbjuda dem en meningsfull fritid, främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap. 

Grundskola 

 Grundskolan ska ge eleverna kunskaper och värden och utveckla elevernas förmåga att 

tillägna sig dessa. Utbildningen ska utformas så att den bidrar till personlig utveckling samt 

förbereder eleverna för aktiva livsval och ligger till grund för fortsatt utbildning. Utbildningen 

ska främja allsidiga kontakter och social gemenskap och ge en god grund för ett aktivt 

deltagande i samhällslivet. (Skollagen 10:2) 

 Grundskolan är obligatorisk. 

Grundsärskola 

 Grundsärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till varje 

elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i grundskolan. 

(Skollagen 11:2) 

 Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 

potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Fritidsgård 

 Fritidsgården är en frivillig verksamhet för ungdomar mellan 12 och 18 år. Det är en öppen 

verksamhet som syftar till att under fria former underlätta och ge utrymme åt ungdomars 

möten. Kommunfullmäktige har beslutat att verksamheten ska flyttas till fritidsnämnden 

fr.o.m. 1 januari 2019. 

Gymnasieskola 

 Gymnasieskolan ska ge en god grund för yrkesverksamhet och fortsatta studier samt för 

personlig utveckling och ett aktivt deltagande i samhällslivet. Utbildningen ska utformas så att 

den främjar social gemenskap och utvecklar elevernas förmåga att självständigt och 

tillsammans med andra tillägna sig, fördjupa och tillämpa kunskaper. (Skollagen 15:2) 

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

Gymnasiesärskola 

 Gymnasiesärskolan ska ge elever med utvecklingsstörning en utbildning som är anpassad till 

varje elevs förutsättningar och som så långt det är möjligt motsvarar den som ges i 

gymnasieskolan. (Skollagen 18:2) 

 Särskolan ska låta varje enskild elev finna sin egna unika egenart och därigenom nå sin fulla 

potential och kunna vara en del av samhället utifrån sina egna förmågor. 

Vuxenutbildning 

 Målet med den kommunala vuxenutbildningen är att vuxna ska stödjas och stimuleras i sitt 

lärande. De ska ges möjlighet att utveckla sina kunskaper och sin kompetens, i syfte att stärka 

sin ställning i arbets- och samhällslivet samt att främja sin personliga utveckling. 

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar. De som fått minst 

utbildning ska prioriteras. 

Musikskola 

 Musikskolan är en frivillig verksamhet som erbjuder alla barn från årskurs 3 möjlighet att 

sjunga eller spela ett instrument. De elever som är intresserade har möjlighet att ingå i 

kommunens olika orkestrar och körer. 

Nämnd och administration 

 Nämnd och förvaltning ansvarar för personal-, ekonomi- och målsättningsfrågor samt 

utvärdering och utveckling av verksamheten och verkar för god medborgarservice och 

framförhållning i beslutsfattandet. 

Gemensamma verksamheter 

 Programmets kostnader består i huvudsak av skolskjutsar och gemensamma verksamheter. 

  Skolskjutsarna ska uppfylla de krav som finns i riktlinjer för skolskjutsar och som 

överenskommits i avtal mellan kommunen och entreprenören. 

Styrdokument 

Staten/Skolverket 

 Skollag 

 Förordningar 

 Föreskrifter 

 Läroplaner 

 Allmänna råd 

Kommun/Nämnd 

 Strategier 

 Policys 

 Program 

 Riktlinjer 

 Planer 

 Regler 

Barn- och utbildningsförvaltningen har ca 1 400 medarbetare som bl.a. utgörs av pedagogisk personal, 

personal inom elevhälsa, kökspersonal och administration. Därutöver finns personal från andra 

förvaltningar för verksamhetsservice, som t.ex. lokalvård och vaktmästeri. 
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Generellt sett finns stora rekryteringsbehov. Inom samtliga lärargrupper men också skolledare, 

elevhälsa och övriga grupper råder underskott av behörig personal. Nya strategier och 

handlingsplaner för kompetensförsörjning behöver tas fram. 

Nämndens mål 

 Skapa förutsättningar för en utvecklande och inkluderande lärmiljö  

Kompetensutvecklingsprogrammet ”Inkluderande lärmiljöer” pågår i fem av kommunens skolor fram 

till 2019. Fr.o.m. hösten 2018 kommer skolorna att spegla sina verksamheter genom utbyte av 

"kritiska vänner" från andra kommuner som ingår i programmet. Erfarenheterna från programmet 

kommer successivt att användas i utvecklingsarbetet för övriga skolor. Förändringsarbetet, som 

startades på de fem ”nya” skolorna i Gislaved och Smålandsstenar, innebär att skolorna arbetar 

systematiskt för att uppnå likvärdighet där gemensamt förhållningssätt är grundläggande. En 

revisionsbyrå följer förändringsarbetet och avger en årlig rapport. 

 Effektivare organisation för att säkerställa att undervisning sker av behöriga lärare  

Den totala lärarbehörigheten inom grundskolan är ca 73 %. Av de tjänstgörande lärarna varierar 

behörigheten i respektive ämne från 37-100 %. Framförallt är behörigheten i praktiskt-estetiska 

ämnen lägre. Fem av 16 grundskolor understiger snittet inom kommunen. Inom gymnasieskolan är 

behörigheten ca 84 %.Genom den förändrade skolorganisationen i Gislaved och Smålandsstenar har 

behörigheten på dessa skolor förbättrats under läsåret. 

Sammantagen bedömning 

Bedömningen av nämndens verksamheter efter två tertial, ger en sammanfattande bild att tilldelade 

resurser i huvudsak utnyttjas effektivt. Beträffande måluppfyllelse inom de olika verksamheterna är 

utfallet varierande. Behörigheten till gymnasiets nationella yrkesprogram med 75,7 % är fortfarande 

på en alltför låg nivå. Förbättringar har skett av andelen elever som avslutar med en gymnasieexamen. 

Förskoleverksamheten klarar, trots en fortsatt hög efterfrågan, att erbjuda plats inom lagstadgad 

tidsram. Ohälsotalet har inte minskat även om det ligger lägre än kommungenomsnittet. Samtidigt 

pekar värdet i medarbetarenkäten om arbetsbelastning på behov av aktiva insatser. 

Framtida utmaningar och utveckling 

De främsta utmaningarna inom samtliga verksamheter är att rekrytera behörig och kompetent 

personal. Underskottet av utbildad personal kräver ett fortsatt utvecklingsarbete där behörig 

personal behöver ta ett utökat ansvar. För att skapa balans mellan olika uppdrag där undervisning och 

lärande står i centrum kommer arbetssätt och arbetsfördelning behöva utvecklas. Frågan om hur nya 

yrkeskategorier kan komplettera de traditionella rollerna i verksamheterna för att få bästa möjliga 

effekt av de olika kompetenserna behöver prövas. Ytterligare satsningar med kommunala medel för 

att stimulera kompetensutveckling till behöriga yrkeskategorier är nödvändiga. Verksamheten blir 

alltmer utsatt för lönekonkurrens och risken för en större personalomsättning ökar. Ett fortsatt 

förändringsarbete som ger förutsättningar till en likvärdig undervisning kan kräva ytterligare 

strukturförändringar men också kraftfulla kompetensinsatser för att uppnå ett tillgängligt lärande för 

alla elever. Som en följd av den positiva befolkningsutvecklingen behövs en fortsatt utbyggnad av 

Barn- och utbildningsnämnden, verksamhetslokaler inom såväl förskola som skola. Vid ökade krav på 

mindre barngrupper i förskolan kommer lokalbehovet att öka ytterligare utöver effekten av 

befolkningsutvecklingen. Ett viktigt ställningstagande kommer att vara på vilket sätt, eller om 

Gislaveds kommun, kommer att ta del av statens nya strukturbidrag "Likvärdig skola" riktat till 

grundskolan. Beroende på om statens krav på den kommunala egeninsatsen kan mötas, kommer 

verksamheten att kunna förstärkas inom en tvåårsperiod med 30 Mkr. Om statens krav riskerar att 
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inte bli uppfyllda behöver organisationen fr.o.m. 2019 effektiviseras, utöver kommunfullmäktiges 

inriktningsmål på 1 % årligen, med 15-20 Mkr. Detta kräver nya strategier och kraftfulla 

prioriteringar. För att utveckla gymnasieutbildningar som möter arbetsmarknadens behov i regionen, 

krävs en utveckling av såväl innehåll som utrustning. Ett fortsatt brett utbud av gymnasieprogram och 

yrkesvuxutbildningar kan komma att kräva resurstillskott. För att skapa förutsättningar för de som 

står utanför arbetsmarknaden är satsningar inom vuxenutbildningen särskilt angelägna. 

 

4.4 Tekniska nämnden 

Ordförande: Jörgen Karlsson (S) 

Förvaltningschef: Peter Edvinsson 

Nämndens grunduppdrag 

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. 

Nämndens verksamhet är organiserad i följande områden: -Mark- och exploatering (MEX), -Gata, -

Park  -Trafik, - Vatten och avlopp (Va) samt -Miljövård. 

MEX  

Grunduppdrag: Att hållbart utveckla och förvalta kommunens markreserv. Att bevaka kommunens 

intressen i diverse fastighetsaffärer, vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, planläggning och 

byggnadsväsende. Att erbjuda företag, exploatörer och invånare en god och personlig service, i frågor 

rörande kommunens exploaterbara mark. 

Styrdokument: Plan och bygglagen, ÖP16, Strategi för markförsörjning (antagen KF 2011-12-15), 

Riktlinjer för markanvisning, försäljning av tomtmark och riktlinjer för exploateringsavtal (antagen KF 

2016-02-25), Riktlinjer för bostadsförsörjning (antagen KF 2015-09-29), Skogsbruksplan. 

Gata  

Grunduppdrag: Att hålla gator och andra allmänna platser framkomliga och trafiksäkra genom 

gaturenhållning, snöröjning och liknande åtgärder. Ansvar för skyltning utomhus och upplåtelse av 

allmän plats. 

Styrdokument: Lag (1998:814) med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning. Lokala 

ordningsföreskrifter för torghandel. 

Park  

Grunduppdrag: Parker, lekplatser, naturområden och andra allmänna platser ska vara rena, trygga och 

tillgängliga. Ansvar för operativt naturvårdsarbete även utanför detaljplan. 

Styrdokument: 

Trafik  

Grunduppdrag: Att vara kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet med ansvar för 

trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter och parkeringstillstånd. Hantera kommunens bidragsgivning till 

enskilda vägar. Ansvar för belysning enligt kommunens riktlinjer för gatubelysning. 

Styrdokument: Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, Riktlinjer för gatubelysning i 

Gislaveds kommun. 

Va  
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Grunduppdrag: Tillhandahålla ett gott och tjänligt vatten till kommuninvånarna på ett rationellt, 

korrekt och ekonomiskt sätt, omhänderta och behandla avloppsvatten samt att miljömässigt och 

säkert återföra dagvatten till naturen. 

Gislaveds kommun ska ha en säker, klimatanpassad och hållbar va-försörjning som bidrar till 

bebyggelseutvecklingen i kommunen. Va-hanteringen ska utformas och skötas så att människors hälsa 

tryggas och att påverkan på miljön minimeras. 

Ansvar för det som åligger huvudmannen enligt Vattentjänstlagen. 

Styrdokument: Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster, Gislaveds kommuns va-policy och va-plan. 

Miljövård  

Grunduppdrag: Att ansvara för de nedlagda kommunala deponierna utifrån miljöbalkens regler om 

verksamhetsutövarens ansvar för miljöskador. Att bedriva vattenvårdsarbete genom 

kalkningsverksamhet och biologisk återställning av vandringshinder. 

Styrdokument: Miljöbalken (10 kap, §2), Vattendirektivets åtgärdsprogram. 

Nämndens mål 

 Belysa samtliga beslut utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Prioritera barn och ungdomar i 

arbetet med väghållning  

Samtliga beslut i nämnden tas inte utifrån ett barn- och ungdomsperspektiv. Förvaltningen arbetar för 

att få in uppdraget som en naturlig del i verksamheten. 

 Erbjuda platser i ungdomsprojekt och feriepraktik   

Under sommaren har förvaltningen erbjudit 15 ungdomar feriepraktik, varav 14 har varit på plats. 

Utöver feriepraktikanterna har vi även anställt 2 skolungdomar med teknisk bakgrund. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Verksamhetens utförande pågår enligt årsplaneringen. De små nerdragningarna som görs inom park 

och gata börja synas i ytterområdena i samhället, men vi ser inget ökat inflöde från allmänheten om 

detta. 

Flertalet av förvaltningens behov av rekryteringar är nästan i hamn. Ny va-chef är rekryterad och hon 

kommer tillsammans med personalen att aktivt arbeta för att möta framtida hantering av 

vattenförsörjning och dagvatten. 

Viktigt att vi prioriterar på ett klokt sätt, att fortsätta att arbeta med likabehandling och kvalitet som 

grundpelare i våra ärenden. Det är även viktigt att arbetsmiljön är god för oss alla. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Vi har stora utmaningar i Va-verksamheten gällande reinvesteringstakten samt hantering av 

klimathotet med dagvatten och vattenhantering som två stora frågeställningar. I Va-planen för 

Gislaveds kommun står det att det ska tas fram en dagvattenplan för kommunen samt 

skyfallskartering av Smålandsstenar; två viktiga dokument för att hantera frågor internt och externt. 

Reinvesteringsbehovet inom Va är stort och ska öka från 200-års till 100-års investeringstakt. 
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4.5 Socialnämnden 

Ordförande: Maria Gullberg Lorentsson (M) 

Förvaltningschef: Carina Helgesson Björk 

Nämndens grunduppdrag 

Målgrupp 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus. 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden, vilket de 

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför visar. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom vissa områden bland de bästa i landet. 

Verksamheterna arbetar ständigt för att den enskilde ska vara delaktig och ha möjlighet att påverka 

sitt liv så mycket som möjligt, utifrån sin egen förmåga. Under senare år har man infört flera nya 

metoder för att stärka inflytandet och delaktigheten. När nya behov och/eller nya brukare 

tillkommer, är fokus att försöka finna lösningar på hemmaplan. 

Den omstrukturering som påbörjats de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov kommer 

fortsätta de närmsta åren. Det är viktigt att fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, 

oavsett ålder eller andra begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över 

sitt eget liv. Detta görs genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och 

hållbart samhälle tillsammans med alla andra aktörer. 

Arbetet utifrån den nya lagstiftningen gällande samverkan i samband med utskrivning från 

slutenvården pågår. Initialt fanns vissa svårigheter, men nu har de nya processerna börjat sätta sig och 

en stor andel kan skrivas ut från sjukhuset inom 24 timmar. 

Antalet orosanmälningar ökar för barn och unga och vuxna. Även antalet ärenden ökar inom 

försörjningsstöd, framförallt nybesök. En översyn inletts för att analysera hur man kan hantera 

ärendemängden rättssäkert och korrekt. Eventuellt behöver verksamheten anpassas för att klara de 

ökade behoven. 

Socialnämnden följer noggrant utvecklingen inom flyktingmottagandet inkl. ensamkommande barn och 

anpassar verksamheten utifrån gällande lagstiftning och regelverk. 

Medarbetare 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångsfaktor för alla verksamheter. Idag finns svårigheter att rekrytera och behålla medarbetare 

inom socialförvaltningens samtliga verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av 

nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort i samtliga av socialnämndens verksamhetsområden. 

Det är därför viktigt att noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen framöver. Inom 

vissa svårrekryterade områden, som kräver specifik kompetens, har verksamheterna under perioden 

kunnat tillgodose personalbehovet, exempelvis sjuksköterskor och socialsekreterare. 

Medarbetarenkäten visar på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet, 

även om det finns områden att arbeta vidare med. Det är viktigt att intensifiera arbetet med attraktiv 

arbetsgivare och se över arbetsbelastningen för vissa yrkesgrupper. Verksamheterna inom 

förvaltningen arbetar på flera sätt för att upprätthålla en god arbetsmiljö, bland annat genom att 

stärka delaktigheten för medarbetarna och tillämpa kommunikativt ledarskap. 
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Andelen som har en heltidsanställning har ökat markant de senaste åren. Sammantaget kan stora 

delar av ökningarna antas vara relaterade till heltidsprojektet och är glädjande ur ett 

jämställdhetsperspektiv. Dock kvarstår ett fortsatt arbete med att minska antalet timavlönade till 

förmån för en högre andel tillsvidareanställda. 

Verksamhet 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning vilket nämnden ständigt har i fokus 

och arbetar med. 

Den avancerade sjukvården utförs idag allt mer utanför sjukhusen. För den kommunala sektorn 

innebär denna förskjutning behov av en flexibel verksamhet med mer specialiserad kompetens, samt 

behov av ökade resurser. En utredning gällande volym- och kostnadsutvecklingen avseende den 

kommunala hemsjukvården i Jönköpings län har genomförts. Den pekar bland annat på en 

volymökning av hemsjukvård sedan 2013, och ökad kostnader inom vissa områden som exempelvis 

för medicintekniska produkter, en utveckling som kommer fortsatta de närmsta åren. 

Välfärdsteknologi kan användas på olika sätt, bland annat i medicinskt syfte och för att underlätta 

vardagen och bidra till självständigare liv. Tekniken kan förenkla kommunikationen mellan personal 

och brukare men också effektivisera verksamhetens arbete. Ytterst blir tekniken ett sätt för 

verksamheterna att kunna möta de ökade behoven inom socialtjänsten. Som ett exempel på 

effektivisering med hjälp av teknologi har digital signering av hälso- och sjukvårdsinsatser införts på 

samtliga vård- och omsorgsboenden och inom kort påbörjas införande av detta system även i 

hemtjänst och inom funktionshinder. 

Ett nytt verksamhetssystem är upphandlat tillsammans med Jönköpings kommun, vilket kommer att 

bli ett bra digitalt stöd i både handläggning och dokumentation. 

Ett utvecklingsområde för socialnämnden är bostadsförsörjning utifrån nämndens ansvarsområde och 

målgrupper. Exempelvis finns behov av att utveckla någon form av individanpassat boende inom IFO 

och inom verksamhetsområdet funktionshinder pågår planeringsarbete tillsammans med fastighet och 

serviceförvaltningen gällande lokaler för korttidsverksamhet LSS och gruppbostäder för 

funktionsnedsatta. 

Ständigt pågår arbete med att utveckla metoder och arbetssätt inom socialnämndens 

verksamhetsområden, exempelvis inom verksamhetsområde funktionshinder pågår nu införande av 

ett nytt arbetssätt för att stärka brukarens inflytande och delaktighet. 

För att kunna säkerställa kvaliteten trots rekryteringssvårigheter har vissa prioriteringar gjorts inom 

särskilt utsatta verksamheter. I hemtjänsten pågår utvecklingsarbete med att se till så att brukarna får 

sina insatser utförda. 

För att möta de nuvarande och framtida utmaningarna har socialförvaltningens organisation setts 

över och förändrats. För att omhänderta socialnämndens mål har operativa styrgrupper tillsatts. 

Processgrupper har inrättats för att leda och utveckla de övergripande processerna i förvaltningen 

samt öka delaktigheten. 

Nämndens mål 

 Minska den psykiska ohälsan hos barn och unga  

Under hösten 2018 kommer den operativa styrgruppen som utsetts för att omhänderta nämndens 

mål att minska den psykiska ohälsan hos barn och unga genomföra en utredning som ger en fördjupad 
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analys av fokusområdet med fokus på socialtjänstens grunduppdrag. Utredningen ska inkludera: 

 nulägesanalys, önskat läge och en beskrivning av gapet 

 indikatorer och mätning 

 aktivitetsplan 

Utredningen syftar till att bilda underlag för en träffsäker aktivitetsplan. 

 Öka trygghet, service och delaktighet i hemmet genom välfärdsteknologi  

För att klara av framtidens socialtjänst är det av vikt att jobba rätt och att tillvarata de möjligheter 

som välfärdsteknik och digitalisering erbjuder samt att jobba förebyggande med individers 

friskfaktorer för att undvika onödiga kostnader och onödigt lidande. 

I en välplanerad och genomtänkt implementering kan välfärdsteknik och digitalisering användas till att 

frigöra resurser, både ekonomiska och personella, inom socialtjänst och kommunal hälso- och 

sjukvård. Den enskilde kan uppleva en större frihet och självbestämmande genom att möjligheten till 

självservice, kontakt och/eller behandlingsvägar tillskapas. 

Det digitala självförtroendet hos personalen kommer att behöva stödjas och utvecklas ytterligare 

genom en kontinuerlig kompetensutveckling. I detta ligger även behovet av stöd för medarbetarna i 

en omställningsprocess då detta kan medföra nya arbetsmoment. Socialnämnden står här inför en 

utmaning då allt fler av processerna som medarbetarna möter i yrket redan har eller kommer att 

digitaliseras. En undersköterska eller socialsekreterare behöver redan idag hantera arbetsmoment 

som inte fanns för fem år sedan. 

Under det senaste året har bland annat nyckelfria lås i hemtjänsten införts, trygghetskamera och GPS-

larm införts. Trygghet och service via välfärdsteknik har ökat men takten i införandet framöver 

behöver öka och målet bedöms därför som delvis uppfyllt. 

 Öka tillgången till kultur och sociala aktiviteter för äldre och funktionsnedsatta utifrån behov och 

efterfrågan  

Arbetet med att få tillgång till kultur i den egna bostaden tillsammans med kulturförvaltningen är 

påbörjad men har fått göras i lägre takt än tidigare planerat. 

 Öka karriärmöjligheter för förvaltningens medarbetare  

Enligt resultaten i medarbetarenkäten anser en hög andel av medarbetarna att de har goda 

förutsättningar till kompetensutveckling och att utvecklas i sitt arbete. Medarbetarna erbjuds också 

olika förmåner vid utbildningar, vilket stimulerar till kompetensutveckling. Det finns också möjlighet 

på olika sätt att göra karriär, t.ex. genom att kunna söka uppdrag som 

gruppledare/verksamhetsledare. 

Ledarskapsakademin startar upp i september och kommer att pågå till juni 2019. Syftet med 

ledarskapsakademin är att ta tillvara duktiga medarbetare som vill göra karriär som ledare/chefer 

inom kommunen. Det är tio medarbetare som blivit utvalda att delta, varav sex är från 

socialnämndens verksamheter. 

För att strategiskt och långsiktigt arbeta med Kompetens- och personalförsörjning samt uppdraget att 

vara öka karriärmöjligheten har det inrättats en processgrupp som kommer ha särskilt ansvar för 

dessa frågor. 

 Förbättra attraktiviteten för socialnämndens bristyrken  

Resultatet i årets medarbetarenkät visar att en hög andel av medarbetarna i verksamheten talar gott 

om Gislaveds kommun som arbetsgivare och trivs på sitt arbete. Socialnämnden har en relativt låg 

personalomsättning och resultatet ligger klart under målvärdet. NMI (nöjd-medarbetar index) ligger 
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över målvärde för både medarbetare och chefer vilket är glädjande. 

För att vara en attraktiv arbetsgivare behövs utveckling på flera olika områden. Introduktionen för 

nyanställda medarbetare är särskilt viktig för att vara attraktiva. Ny teknik används för att t.ex. 

möjliggöra webbaserade utbildningar, vilket kommer att utvecklas ännu mer de närmaste åren. 

Att nyttja ny teknik för att förenkla och utveckla arbetsmetoder är en annan viktig faktor för att vara 

en attraktiv arbetsgivare. Nyckelfria lås i hemtjänsten och digitala läkemedelssigneringar är exempel 

på tekniska lösningar som införts och som förenklat och säkerställt arbetsuppgifter. 

Chefer på olika nivåer har en betydande roll för att verksamheten ska vara attraktiv. Chefer behöver 

goda förutsättningar för att kunna vara kommunikativa ledare och för att möjliggöra det pågår ett 

arbete med att successivt minska antalet medarbetare per chef. 

För att strategiskt och långsiktigt arbeta med Kompetens- och personalförsörjning samt uppdraget att 

vara en attraktiv arbetsgivare, har det inrättats en processgrupp som kommer ha särskilt ansvar för 

dessa frågor. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Socialnämnden bedriver en omfattande verksamhet som ständigt påverkas av faktorer i omvärlden, 

vilka alla inte är påverkbara. Det kräver en flexibel verksamhet som ständigt är på tå och förändras 

genom förändrade förutsättningar utifrån invånarnas behov. Ett exempel är det är arbetet med 

flyktingmottagande och mottagandet av ensamkommande barn, där förutsättningarna förändrats vid 

flera tillfällen. Med det som utgångspunkt bedriver socialnämnden idag en verksamhet som följer och 

bevakar det som sker i omvärlden, ser till behoven hos invånarna och förändrar verksamheten utifrån 

det. Det kommer fortsättningsvis kräva avvägningar och prioriteringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning. 

Socialnämnden bedriver verksamhet av hög kvalitet inom de flesta områden, vilket de 

kvalitetsuppföljningar som nämnden genomför visar. De genomförda brukarundersökningarna visar på 

mycket goda resultat och inom visa områden bland de bästa i landet. 2018 års medarbetarenkät 

visade på övergripande goda resultat för socialförvaltningens samlade verksamhet även om det finns 

områden att arbeta vidare med. Uppföljningen av de kritiska kvalitetsfaktorerna visar också att det 

finns områden att arbeta vidare med men att många faktorer är kvalitetssäkrade. 

Socialnämnden lämnar en prognos efter 8 månader på drygt 16,5 mnkr i underskott för 

verksamhetsåret. Det finns dock en del osäkra faktorer som innebär att det kan finnas en risk för ett 

ännu större underskott, men också en möjlighet till ett bättre resultat beroende på effekter av de 

åtgärder som pågår i verksamheterna. Den ekonomiska utvecklingen för insatser till personer med 

funktionsnedsättning, utvecklingen av försörjningsstöd kopplat till utträde ur etableringen, 

flyktingmottagandet samt effekterna av åtgärder inom vård- och omsorg följs noggrant. För att vara i 

ekonomisk balans inför 2019 är det framförallt vård- och omsorg som har utmaningar i att anpassa 

sina kostnader mot beslutad budgetram. 

Den omstrukturering som påbörjades de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov 

kommer fortsätta under 2018 och framåt. För att möta behoven utan alltför stora kostnadsökningar 

handlar det om att arbeta vidare med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra 

begränsade faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs 

genom att fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans 

med alla andra aktörer. Med införande av ny teknik och nya tjänster kan verksamheten också 

effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas t.ex. med digitala larm. Ytterst blir digitaliseringen 

ett sätt för verksamheten att kunna möta ett ökat behov men också förbättra kvalitet och 

tillgängligheten för den enskilde. 
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Förvaltningen arbetar fortsatt med förbättringar och effektiviseringar inom ett antal olika processer 

och arbetsmetoder. Det handlar bland annat om digitalisering och teknikutveckling, förändrade och 

effektivare processer och arbetsmetoder inom vård- och omsorg framförallt avseende omsorg samt 

kommunal hälso- och sjukvård i ordinärt boende, lokaleffektiviseringar samt effektivisering av 

bemanningsprocessen. 

Både den totala sjukfrånvaron och långtidssjukfrånvaron ökar vilket är allvarligt. I Gislaveds kommun 

är socialförvaltningen en av de förvaltningar som har högst sjukfrånvaro. Förvaltningen har på uppdrag 

av Socialnämnden analysera den ökande sjukfrånvaron och fastställt en handlingsplan för det fortsatta 

arbetet. 

För att arbeta med de ökade kostnaderna för försörjningsstöd till personer som lämnar etableringen 

pågår ett nära samarbete med Arbetsförmedlingen och andra aktörer; ett arbete som kommer 

behöva ha fortsatt fokus framöver och där man särskilt behöver analysera vilka insatser som ger 

avsedd effekt. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Socialnämnden bedriver en verksamhet som ständigt förändras. Invånarnas behov, nya lagkrav och 

samhällsutvecklingen påverkar hur verksamheten formas. För att klara det inom de ekonomiska 

ramar som finns krävs både avvägningar, prioriteringar och effektiviseringar mellan olika 

verksamhetsområden och verksamhetens innehåll och omfattning, vilket nämnden ständigt har i fokus 

och arbetar med. De statliga ersättningarna skapar förutsättningar att arbeta med långsiktiga 

anpassningar av verksamheten samtidigt som det finns en utmaning i de ekonomiska förutsättningarna 

framåt. 

Den omstrukturering som påbörjats de senaste åren för att långsiktigt möta de äldres behov kommer 

behöva fortsätta de närmsta 5 åren. För att möta invånarnas behov framöver utan alltför stora 

kostnadsökningar, finns det ett antal områden som nämnden kommer fokusera på. Det är viktigt att 

fördjupa arbetet med att stärka invånarnas möjlighet att, oavsett ålder eller andra begränsade 

faktorer, leva ett självständigt liv med makt och inflytande över sitt eget liv. Detta görs genom att 

fortsätta arbeta förebyggande för att skapa ett tillgängligt och hållbart samhälle tillsammans med alla 

andra aktörer, vare sig de är offentliga, privata eller frivilliga. Med införande av ny teknik och nya 

tjänster kan verksamheten delvis effektiviseras, samtidigt som säkerheten kan ökas. Ytterst blir 

tekniken ett sätt för verksamheten att delvis kunna möta ökat antal äldre och ökade behov. 

Att kunna rekrytera och behålla medarbetare och chefer med rätt kompetens är en viktig 

framgångsfaktor för alla verksamheter. Redan idag finns svårigheter att rekrytera medarbetare till 

socialförvaltningens olika verksamheter. Verksamheten förväntas växa de närmaste åren och 

samtidigt kommer antalet pensionsavgångar öka. Detta sammantaget innebär att behovet av 

nyrekrytering kommer fortsätta att vara stort. Det är viktigt att intensifiera arbetet med projektet 

Attraktiv arbetsgivare, men också noggrant följa, analysera och planera kompetensförsörjningen 

framöver. 
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4.6 Räddningsnämnden 

Ordförande: Niclas Palmgren (M) 

Förvaltningschef: Johan Nilsson 

Nämndens grunduppdrag 

Förvaltningen ska skapa förutsättningar för den enskilde att hantera vardagsolyckor, olyckor, 

oönskade samhällsstörningar och höjd beredskap. När den enskilde inte klarar detta ska förvaltningen 

hindra vidare skadeutbredning, lindra, stödja och därefter lära från det inträffade. 

Nämndens mål 

 Ökad säkerhet hos personer med behov av individanpassat brandskydd  

Samarbetsprojektet fortskrider enligt plan. Utbildningsinsatser för personal är planerad till hösten 

2018. Deltagande i mässan "Koll på läget" säkerställer målgruppskontakter. Informationsfolder finns 

framtagen. Besök på samtliga mötesplatser i kommunen kommer att ske under hösten. 

 Öka förankringen och förståelsen i samhället kring räddningstjänstens arbete för trygghet  

Räddningstjänsten har deltagit i samtliga event som planerats. Dock har ingen uppföljning av 

allmänhetens upplevelse av vårt deltagande genomförts. 

Räddningstjänstens öppet hus (30-årsjubileum) i Mossarp var välbesökt med ca 1000 deltagare. 

Informationsinsatser blandades med uppvisningar och aktiviteter. Även Polisen, Ambulans-

verksamheten, Lottakåren, RRF och Försvarsmakten var representerade. 

 Ökad mångfald och jämställdhet inom räddningstjänsten  

Arbetet med att öka mångfald fortskrider enligt plan förutom när det gäller deltidsstationerna där vi 

inte kommit i mål än. Planerna är att samtliga kårer ska haft integrationskvällar under 2018 eller våren 

2019. 

  

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Framtida utmaningar och utveckling 

Rekryteringsbehov av deltidsbrandmän, befäl och nyckelpersoner kvarstår. Många åtgärder har 

genomförts, men i flera fall är det långsiktiga arbeten som ger resultat. 

Mångfald och jämställdhetsarbete inom nämndens verksamhetsområde. Antalet kvinnor inom 

räddningstjänsten är allt för lågt, inte minst inom deltidsorganisationen. Behovet av att spegla 

samhället är stort, vilket medför att andelen medarbetare som är födda i annat land eller har likande 

bakgrund är kraftigt underrepresenterade bland heltidspersonalen. 
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4.7 Fritidsnämnden 

Ordförande: Tommy Stensson (S) 

Förvaltningschef: Anna Gamlén 

Nämndens grunduppdrag 

Fritidsnämndens uppgift är att erbjuda kommuninvånare goda förutsättningar för en positiv och 

meningsfylld fritid. För att säkerställa ett brett utbud av aktiviteter, tillhandahåller fritidsnämnden 

anläggningar, ansvarar för verksamhet inom bad och bowling samt ger bidrag till föreningar och 

organisationer. Utbudet ska främja en positiv bild av Gislaveds kommun och göra kommunen 

attraktiv att verka och bo i. 

Fritidsnämnden ansvarar i dagsläget för flertalet idrottsanläggningar. En hög nyttjandegrad av dessa 

anläggningar är en målsättning som fritidsnämnden har haft i många år. Förutsättningen är att 

anläggningarna håller en så hög standard att de blir attraktiva för både verksamhetsutövare och 

besökare. Anläggningarna ska vara ändamålsenliga, upplevas som trygga samt vara lätta att ta sig till. 

Häri är det viktigt med besiktningar av gymnastikredskap, lekplatser och maskinpark samt kontroller 

av fastigheten. Det är också av värde att egenkontrollprogram följs och att det råder samsyn med 

fastighet- och serviceförvaltningen beträffande underhållsplaner och nybyggnationer. 

Fritidsnämndens målgrupper är både interna och externa. De interna målgrupperna är skolelever 

inom barn- och utbildningsförvaltningen samt brukare inom socialförvaltningen. Till de externa 

målgrupperna räknas i huvudsak föreningsliv och allmänhet, men också näringsliv. Fritidsnämnden 

prioriterar särskilt barn och ungdomar. 

Nämndens mål 

 Inrätta en fritidsbank  

Fritidsbanken kan likställas med ett bibliotek för sport och lek med tre viktiga regler; alla får låna, allt 

är gratis och det är fokus på miljön. Förutsättningar för konceptet i Gislaveds kommun har under 

första halvan av året studerats och beaktats. Konceptet har gjorts känd för allmänheten och insamling 

av sport- och lekutrustning har pågått en tid. Innan Fritidsbanken öppnar ska en lokal ställas i ordning, 

arbetsprocesser och rutiner fastslås. Mycket tyder på att Fritidsbanken öppnar innan årets slut. 

 Skapa förutsättningar för ökat jämställdhetsarbete i föreningslivet  

Fritidsförvaltningen har inlett samarbete med Smålandsidrotten kring målet. Målsättningen är att alla 

flickor och pojkar samt kvinnor och män, ska få utöva idrott på lika villkor och ha samma möjligheter 

till inflytande över idrotten såväl som aktiv, ledare, i styrelser eller kommittéer. En jämställd idrott är 

en förutsättning för framgångsrik idrottsutveckling. Smålandsidrotten erbjuder föreningar vissa 

verktyg som fritidsförvaltningen kommer att gå igenom. Arbetet är långsiktigt och bedömningen är 

att förvaltningen bara har en kommit en bit på väg vid årets slut. 

 Vidareutveckla arbetet med drog- och mobbingpolicy i föreningslivet  

Fritidsnämnden har en fungerande morot för föreningslivet att aktivt arbeta med drog- och 

mobbingpolicy i föreningslivet. Arbetet har för vissa föreningar gått i stå. Föreningslivet ska självklart 

vara fredat från droger och mobbning och arbetet med drog- och mobbingpolicy kan förbättras. 

Hittills i år har fritidsförvaltningen inte haft kapacitet i organisationen att prioritera uppdraget. 

Förvaltningen ser uppdraget som viktigt och som behöver ägnas fokus över en längre tid. Vi ser 

möjlighet att genomföra uppdraget med ett projekt nästa år med stöd av exempelvis praktikant eller 

som examensarbete. 
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Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Sammanfattningsvis är bedömningen i uppföljning 2 att fritidsförvaltningen följer budget och planering 

för 2018 i stora delar. Vad gäller investeringsbudget 2018 var den planerad utifrån utvecklingsbehov 

till ombyggnation av simhallar. Andra förutsättningar i dessa projekt, samt att förvaltningen kom sent 

in i investeringsprojekt, ger ett överskott i prognosen. Verksamhetsmässigt redovisar 

fritidsförvaltningen en stabilitet. Det visar sig också i synpunkter från nämndens målgrupp. Det ger 

sammantaget en god grund för nämndens antagna kritiska kvalitetsfaktorer. Verksamheten har hittills 

under 2018 genomförts på sådant sätt att betydande steg har tagits mot måluppfyllelse. 

Fritidsförvaltningen har under ett par år arbetat för en stark gemenskap i förvaltningen. Utifrån ett 

medarbetarperspektiv råder nu korta distanser mellan ledning och medarbetare i fält, samt mellan 

förvaltningens olika professioner. Detta bekräftas av resultatet i medarbetarenkäten 2018. Bland 

medarbetarna råder en kompetens som medför att verksamheten bedrivs med god kvalitet, även om 

förbättringspotential finns inom området. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Fritidsnämnden är involverad i en rad verksamhetsförändringar som ska göras i samband med ny 

mandatperiod. Det handlar om förflyttning av uppdrag kring drift och förvaltning av anläggningar från 

fritidsnämnden och förflyttning av fritidsgårdsverksamhet samt fältverksamhet till fritidsnämnden. 

Uppföljning 2 visar på en beredskap inom fritidsförvaltningen att genomföra dessa 

verksamhetsförändringar. Det kommer dock krävas en utökning av organisationen och 

kunskapshöjning kring de nya verksamheterna generellt. Verksamhetsförändringarna kommer att 

medföra ett paradigmskifte för fritidsnämnden att istället fokusera på social hållbarhet genom 

förebyggande och främjande arbete för barn- och ungdomar samt stödja och utveckla föreningar. 

Fritidsnämndens grunduppdrag kommer således att få en annan innebörd än det man traditionellt har 

definierat inom ramen för meningsfull fritid. Detta kommer också innebära att fritidsnämndens 

nuvarande kvalitetsfaktorer behöver omarbetas. 

Gislaveds kommun har idrottsanläggningar högt på agendan. Fritidsnämnden har varit drivande i flera 

projekt såsom ny sporthall Smålandsstenar. Den nya hallen kommer att påverka föreningslivets 

fortsatta utvecklingsmöjlighet samt kommunens attraktivitet i positiv riktning. Häri är det svårt för 

fritidsnämnden att spekulera i effekter och konsekvenser. Fritidsnämnden har påtalat behovet av en 

ny sim- och badanläggning för hela kommunen under flera år. Utfallet och konsekvenserna av höstens 

folkomröstning kommer bli direkt avgörande för simhallsverksamheten som nämnden ansvarar för. 

 

 

4.8 Fastighet- och servicenämnden 

Ordförande: Lisbeth Andersson (M) 

Förvaltningschef: Patrik Johansson 

Nämndens grunduppdrag 

Fastighet- och servicenämnden är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning och 

internservice samt dess verkställande organ för förvaltning av kommunens bebyggda fastigheter inom 

och utom detaljplanelagt område. 

Fastighet- och servicenämnden är organiserad med en stab och tre avdelningar: 

 Staben består av nämndsekreterare, utvecklingsledare och förvaltningschef. HR-konsult och 

ekonom är resurser från KSF. 
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 Fastighetsavdelningen med tre enheter som består av förvaltning, projekt samt projekt och 

förvaltningsstöd. 

 Serviceavdelningen med tre enheter som består av lokalvårdsenheten, fordons- transport- 

och tvättenheten samt drift-och skötselenheten. 

 IT-avdelningen med tre enheter som består av infrastruktur, servicedesk samt projekt och 

utveckling. 

Inom verksamhetsområdena svarar fastighet- och servicenämnden för att: 

 samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet med övriga 

nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt underlätta för 

nämnderna att uppfylla sina uppgifter 

 verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och tillbyggnader i 

enlighet med god förvaltningsekonomi samt kundernas önskemål 

 uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som kunderna ställer på den miljö där 

verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning, omfattning och kvalité 

 förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla fastigheterna så att 

kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal lokalanvändning 

 för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som nämnden förvaltar 

 för en tid av höst fem å hyra in lokaler för att tillgodose kommunens lokalbehov 

 följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv dialog med kunder 

 vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende fastigheternas drifts- och 

underhållskostnader samt hyreskalkyler. 

 med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger parternas åtaganden 

 på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel samt rivning av 

bebyggda fastigheter som ingår i markreserven (saneringsfastigheter) 

 verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter 

 samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid utveckla 

samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt 

underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter. 

 ansvara för fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inkl. inventering och 

tillgänglighetsdatabas 

 att ansvara för lokalvård, tvätt, transporter, bilpool inklusive cyklar, fordonsservice och övrig 

fastighetsservice 

 ansvara för kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och godshantering, yttre 

och inre service vid kommunhuset 

 ansvara för drift av cafeterian i kommunhuset 

 ansvara för kommunens IT-miljö inklusive telefoniansvar 

 stödja och utveckla IT-tjänster till kommunens verksamheter 

 upprätthålla en väl fungerande driftsorganisation för den kommunala IT-miljön samt utveckla 

densamma så att den svarar mot krav och behov från verksamheten 

 medverka vid upphandling av IT-baserade system 

 tillhandahålla IT-support och användarstöd för kommunens verksamheter 

Nämndens mål 

 Leverera bästa möjliga service med ett gott och professionellt bemötande   

Under våren har den operativa styrgruppen som utsetts för att uppnå nämndes mål att leverera bästa 

möjliga service med ett professionellt bemötande startats upp. Styrgruppen har presenterat en plan 

för aktiviteter som genomförs under 2018-2019. 
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En ny kundenkät kallad "servicebarometer" är under framtagande och ska vara klar hösten 2018. I 

rådande stund är måluppfyllnad inte mätbar, men bedömningen är att då det jobbas med att 

tydliggöra processer i alla verksamheter som kommer att ge ett positivt resultat inom kort. 

 Välmående och engagerade medarbetare   

Under våren har den operativa styrgruppen som utsetts för att uppnå nämndens mål välmående och 

engagerade medarbetare startats upp. Styrgruppen har presenterat en plan för aktiviteter som 

genomförs under 2018-2019. 

Enkäter planeras också att tas fram under hösten inom verksamheten för att bättre kunna följa upp 

samverkan, trivsel och engagemang. 

De vakanser som tidigare präglat delar av verksamheten är nu tillsatta och arbetet med att bygga upp 

organisationen för att jobba i team och processorienterat har startat. Mötesforum på olika nivåer har 

skapats för att få engagemang och delaktighet, vilket är en förutsättning för ett lyckat slutresultat. 

Inom lokalvården pågår ett utvecklingsarbete inom friskvård och fokusgrupper. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Fastighet- och serviceförvaltningen går totalt sett bra och prognosen visar på 5 miljoner kronor i 

överskott jämfört med budget. Förvaltningen är mitt uppe i en stor förändring vad gäller både 

arbetssätt, organisation, kultur och rekryteringar. Arbetet kommer fortgå under 2018-2019. För att 

mäta och följa upp verksamheten på leverans, kundnöjdhet, samverkan, trivsel och engagemang, 

kommer enkäter att tas fram. Förvaltningen har en stor utmaning med vakanser, vilket gör att 

personalkostnaden är lägre under perioden. Rekryteringar pågår och några även inne i slutfasen, men 

det påverkar vår flexibilitet och leverans till våra kunder. Detta kommer dock att balanseras genom 

externt inköpta tjänster under året för att leverera uppdraget. Förvaltningen har ett stort fokus på 

investeringar och det genomförs många projekt. Prognosen pekar på att vi kommer leverera 

genomförda projekt enligt budget på 100 miljoner kronor. 

Framtida utmaningar och utveckling 

 Fortsätta utveckla dialogen med kunder. Det ska bli enklare att ha kontakt med förvaltningen 

och det ska finnas tydliga och paketerade tjänster till kunderna. Förvaltningen kommer att 

arbeta som en intern service management (SM) leverantör. 

 Behov av förändring och förankring av ny internprissättning för förvaltningens leveranser. 

 Behov av kontinuerligt förbättringsarbete inom organisationen eftersom kundernas behov 

förändras i en allt snabbare takt. Vi ska fortsatt leverera servicetjänster med rätt kvalitet och 

rätt pris. 

 Kompetensförsörjningen är en utmaning framöver för att möta kommunens ambitioner 

främst inom investeringsprojekt och klimatstrategi. 

 Att investeringsmedel avsätts för energibesparande åtgärder för att uppnå klimat- och 

energimål 2020. Förvaltningen kommer att se över ambitionsnivån och genomföra 

pilotprojekt inom solenergi. Förvaltningen fortsätter arbeta för att uppnå målen i 

klimatstrategin gällande fossilbränslefri fordonsflotta. 

 Att investeringsmedel avsätts för komplettering alternativt nybyggnation av befintlig IT 

nätverksinfrastruktur samt kostnaden för den tekniska utrustning som krävs för att 

tillhandahålla en god trådbunden/trådlös standard i våra fastigheter, men att även anpassa vår 

infrastruktur till en mer flexibel verksamhet när det kommer till det trådlösa nätet. 

Investeringsmedel har prioriterats och planering pågår 

 Att investeringsmedel avsätts för reinvesteringar på fastigheter för att bibehålla nivån på 

ändamålsenliga lokaler. 
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 Att investeringsmedel avsätts för att öka den fysiska tillgängligheten i våra lokaler. 

 

 

4.9 Kulturnämnden 

Ordförande: Ylva Samuelsson (S) 

Förvaltningschef: Magnus Jonsson 

Nämndens grunduppdrag 

Med utgångspunkt i Gislaveds kommuns kulturpolitiska program ska kulturnämnden bedriva 

biblioteksverksamhet, allmänkulturell verksamhet samt ge föreningsstöd. 

Dessutom har nämnden till uppgift att: 

 verka för att behovet av lokaler för kulturell verksamhet tillgodoses 

 verka för bevarande, vård och lämplig användning av byggnader, anläggningar och miljöer av 

kulturhistoriskt eller estetiskt värde 

 vara rådgivande vid utsmyckning av offentliga platser samt bostads- och bebyggelseområden 

 inom ramen för beviljade anslag och av kommunfullmäktige fastställda normer dela ut 

kulturstipendium och kulturpris 

 bistå kommunens invånare med konsumentinformation 

Nämndens mål 

 Öka möjligheterna för fler att vara digitalt delaktiga  

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Följande insatser har gjort och planeras för att öka den 

digitala delaktigheten: 

 Utökade aktiviteter och verksamhetsutveckling 

 Informationsinsatser-och kunskapsinsatser för brukare 

 Kompetensutveckling av personalen 

 Användarpassning av hemsidor 

 Stöd och samverkan med föreningslivet 

 Fler ska känna sig inkluderade och få möjlighet att vara en dela av kulturlivet  

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Följande insatser har gjort och planeras för att fler ska 

känna sig inkluderade i kulturlivet: 

 Strategiskt uppsökande arbete för att nå prioriterade målgrupper 

 Samarbete med andra kommunala och regionala verksamheter 

 Nya verksamhetsformer för att nå nya grupper av besökare 

  Skapa förutsättningarna för ett mer jämställt deltagande i kulturlivet  

Bedömningen är att måluppfyllelsen är god. Följande insatser har gjort och planeras för att nå ett mer 

jämställt deltagande i kulturlivet: 

 Målgruppsanpassad verksamhet 

 Nya arenor för kulturförmedling 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Den sammanfattande bedömningen är att verksamheten är genomförd som planerat och att 
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grunduppdraget är genomfört med ett gott resultat. Det pågår ett antal utvecklingsprocesser för 

verksamhetsutveckling och inom arbetsmiljöområdet. Vissa effekter kan vi redan börja se när det 

gäller tillgänglighetsarbetet för biblioteken, bland annat med fler besök. En annan effekt och indikator 

på att verksamheten håller en hög kvalitet är att flera lokala, regionala och nationella aktörer söker 

samarbete med förvaltningens olika grenar. 

Framtida utmaningar och utveckling 

De utmaningar som närmast ligger framför oss handlar om att med kvalitet genomföra det 

förändringsarbete som är påbörjat, både vad det gäller de nya och utvecklade kulturlokalerna och 

verksamhetsprocesserna. Att detta lyckas är en förutsättning för en fortsatt positiv utveckling av 

kulturverksamheten, som tar sikte på framtiden enligt kulturnämndens utblick för 2019 och framåt. 

 

4.10 Bygg- och miljönämnden 

Ordförande: Niclas Palmgren (M) 

Förvaltningschef: Susanne Norberg 

Nämndens grunduppdrag 

Bygg- miljönämndens grunduppdrag är att genom god tillsyn och tillståndsgivning aktivt bidra till att 

de nationella miljömålen uppfylls. Nämndens verksamhet består av tre enheter: 

 miljöenheten 

 bygg- och planenheten 

 kart/ mätenheten 

Nämndens grunduppdrag är att utöva god tillsyn, bra och effektiv tillståndsgivning, samt bidra till en 

god samhällsbyggnad. Nämndens uppdrag omfattar alla invånare, verksamhetsutövare och besökare i 

Gislaveds kommun. Nämnden skall med sitt uppdrag möjliggöra, förebygga och begränsa, i sig 

motsägelser, men man skall möjliggöra verksamhet och byggnation genom planläggning och 

försiktighetsmått. Förebygga att skadlig mat tillhandahålls, byggfel eller miljöutsläpp eller annan 

miljöstörning, och sist men inte minst begränsa den miljöstörning eller belastning som finns. 

Nämndens verksamhet är beroende av specialutbildad personal med en god social kompetens som 

har möjlighet att ha en bra kompetensutveckling under anställningen. 

Nämndens mål 

 Medborgarperspektivet ska poängteras, öka servicen till dem vi är till för  

Nuläge: 

Ett antal informationsmöten har hållits med företagare som har förorenad mark. Dessa möten har 

resulterat i att ett antal företag har påbörjat sin planering av utredning av "miljöskulderna" på sina 

fastigheter. 

Informations/utbildningsmöte har hållits med små livsmedelsföretagare där man informerat om 

regelverk och avgifter. 12 verksamheter var inbjudna vid detta tillfälle och alla 12 verksamheter hade 

representanter på mötet. Omdömet efter mötet var mycket positivt och man efterlyser fler möten 

av detta slag. Planering finns att hålla minst två informationsmöten om året. 

Ett stort antal informationsmöten har hållits med enskilda verksamhetsägare inom verksamheterna -

plan, -bygg, -alkohol, -livsmedel samt -miljöskydd, i tillsynsdelar. 
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Informationsmöte/tillsynsmöten kommer att hållas med LRF och enskilda verksamhetsutövare inom 

lantbruk under hösten. Detta i enbart stödjande syfte. 

Avsikten är att dra igång "bygglov över disk" under hösten 2018 för lansering i oktober/november. En 

förutsättning är att vi har hittat ett fungerande digitalt tidsbokningssystem där tider kan bokas på 

kommunens hemsida. 

Alla bygglovsärenden hanteras nu digitalt via Castor (gäller dock inte BAB-ärenden). Inga fysiska 

ärendemappar har upprättats sedan 1 januari 2018. Detta har gett en rad positiva effekter såsom 

exempelvis möjliggör det en god överblick av ärendesituationen, förkortar handläggningstiden genom 

ett effektivare arbetssätt, effektiviserar kommuniceringen, skapar tydlig struktur i ärendena och dess 

olika skeden, som i sin tur minskar fel och missar i handläggningen. Sist minst inte minst leder det till 

ökad trevnad i arbetsmiljön. 

I dagsläget finns det 16 detaljplaner i plandatabasen som är digitaliserade enligt de kriterier som anges 

i målsättningen. Förvaltningen har bildat en projektgrupp för det fortsatta arbetet med detta. Arbetet 

med att fastställa och publicera detaljplaner som framställts i GEOSECMA for ArcGIS pågår och 

beräknas vara klart under året. Efter att detta är genomfört ska kan arbetet med att digitalisera 

övriga detaljplaner påbörjas. 

Status: 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärdspaket 2018 följs. Utmaningar i kultur , struktur 

och arbetssätt. 

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på 

förvaltningen. 

 Marknadsföring av nämndens verksamhet  

Nuläge: 

Tillväxt och tillsyn i Rättvik har medverkat i ett marknadsföringsprojekt där Gislaveds kommun 

informerar om arbetet med att vara stödjande i tillsynsarbetet. Det videoklipp som gjorts har visats 

över 10.500 gånger på Facebook och nått över 25.000. 

Det tillsynsprojekt som förvaltningen gjorde tillsammans med polis och skattemyndigheten i 

november, har nu uppmärksammats i mycket positiva skrivningar i både lokaltidning och rikspress. 

Ytterligare marknadsföring av detta projekt kommer att ske tillsammans med Tillväxt och Tillsyn. 

Ett antal informationsmöten har genomförts med företagare som har förorenad mark. 

Informations/utbildningsmöte har genomförts med små livsmedelsföretagare där man informerat om 

regelverk och avgifter. 12 verksamheter var inbjudna vid detta tillfälle och alla 12 verksamheter hade 

representanter på mötet. Planering finns att hålla minst 2 informationsmöten av detta slaget om året. 

Informationsmöte kommer att hållas med LRF och enskilda verksamhetsutövare inom lantbruk under 

hösten. Detta i enbart stödjande syfte. 

Nämndens förändringsarbete har presenterats för Länsstyrelsens i Östergötland, Östhammars 

kommun och för bygg- och miljöförvaltningar och kommunledningar i Värmland på ett stort möte i 

Kristinehamn. 

Status: 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan och åtgärdspaket 2018 följs. Utmaningar i kultur, struktur 

och arbetssätt. 

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på 

förvaltningen. 
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 Revidera och anpassa detaljplaner  

Efter något år med kräftgång börjar planverksamheten nu få upp farten igen. Många planer är i kritiskt 

skede bl.a. Vik strand och Gisle. Ytterligare ett par planer är på ingång under 2018. Det har helt 

enkelt varit svårt att hitta utbildade planarkitekter och därför har vi fått hitta nya sätt att rekrytera 

utvecklingsbara personer. Vi har i de senaste tre rekryteringarna knutit till oss personer med relativt 

passande bakgrund och med personligheter som vi ansett lämpliga och utbildat dem i fysisk planering. 

En svår och krävande uppgift både för ledningen, men också för den enskilde. Detta arbete börjar nu 

ge resultat på enheten. 

Processbeskrivning och utveckling av effektfulla rutiner har utarbetats under 2018. Samtliga aktiva 

detaljplaner är tydligt fördelade på miljöhandläggare som deltar med sakkunskap i projektgrupp som 

leds av plan. Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark samt ständigt öka 

kompetens inom detta komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs. 

Tidigare har förvaltningen haft tillgång till naturvårdskompetens via kommunstyrelseförvaltningen, nu 

finns inte denna möjlighet så uttalat längre. Detta löser man idag med hjälp av konsult, vilket inte är 

en bra lösning på sikt. 

Status: 

Idag finns 17 pågående detaljplaner. Under 2018 kommer enligt planerna minst 7 detaljplaner att 

antas. 

Ständiga förbättringar fortgår enligt plan, kompetenshöjning på området kan behöva fyllas på. 

Förvaltningen kommer att ha arbetsgrupper för att hitta ytterligare åtgärder som kan genomföras på 

förvaltningen. 

 Öka fokuseringen på arbetet med förorenad mark  

Nuläge: 

Rutiner för att effektivisera arbetsgången för förorenade områden och bygglovsprocessen har 

implementerats i organisationen. Utveckling har genomförts på gemensamma rutiner för att 

säkerställa gränsdragningar i rollen mellan myndighetens tillsyn och rådgivarens roll.. 

Implementeringar har genomförts av rådgivande ärende i Castor, för att med struktur och systematik 

ge högre service till industrin med investeringen av miljörådgivare inom förorenat område. 

Rekrytering genomförd av förorenad mark-handläggare (en intern lösning) för att säkra och 

effektivisera arbetet inom området. 

Status: 

Utmaningar är att hitta rätt kompetens inom förorenad mark, samt ständigt öka kompetens inom 

detta komplexa område. Kreativitet och nytänkande krävs. Samråd och diskussioner med 

Länsstyrelsen kommer troligen att behöva ske för att få till ett mer flexibelt arbetssätt med denna typ 

av frågor. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Framtida utmaningar och utveckling 



 

5 Kommunala bolag och stiftelser 

Gislaveds kommunkoncern består, utöver nämnder, av bolag, stiftelser och ett kommunalförbund 

Samverkan Återvinning Miljö (SÅM). För att ingå i ett kommunalt koncernföretag, krävs det att 

kommunen bestämmer över eller har ett väsentligt inflytande över dessa juridiska personer. Ett 

väsentligt inflytande definieras som lägst 20 % av röstinnehaven i företagets beslutande organ. De 

juridiska personer som utifrån dessa kriterier ingår i det kommunalt koncernföretag visas nedan i 

bild. Gislaveds Kommunhus AB är moderbolag till AB Gislavedshus, Gislaved Energi Koncern AB, 

Gisletorp Lokaler AB och Enter Gislaved AB. Gislaved Energi Koncern AB har två dotterbolag: 

Gislaved Energi AB och Gislaved Energi Elnät AB. 

Vid delårsbokslutet 2018-08-31 gör Gislaveds kommun inte någon sammanställd redovisning utan 

redovisar bolagen var för sig. Kommunalförbundet SÅM har delårsrapport per 30 juni och den finns 

som bilaga. 

 



 

5.1 Gislaveds Kommunhus AB 

Ordförande: Marie Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Malin Aronsson 

Ägare: Gislaveds Kommun 100 % 

Grunduppdrag 

Koncernen har till föremål för sin verksamhet att äga och förvalta aktier i aktiebolag som 

kommunstyrelsen använder för sin verksamhet. 

Det kommunala syftet med bolagets verksamhet är att såsom moderbolag i koncernen för de helägda 

bolagen åstadkomma en samordning för optimalt resursutnyttjande och medverka till att uppfylla 

Gislaved kommuns vision och mål genom att leda och samordna kommunens verksamheter i 

bolagsform mot målen. 

Koncernen har till uppgift att företräda Gislaveds kommuns strategiska intressen och utöva 

ägarstyrning i kommunens helägda bolag. 

I bolagets uppdrag ingår även ett samhällsansvar i syfte att bidra till en hållbar utveckling. Det handlar 

om ett estetiskt, etiskt, ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvarstagande. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter 

Gislaveds Kommunhus AB har delat ut till sin ägare Gislaveds kommun 1,4 mkr efter beslut som tagit 

vid bolagets årsstämma i juni 2018. 

Under året har moderbolaget (GKHAB) fått utdelning från dotterbolagen med 2,3 mkr. 

  

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 622 700  

Rörelsens kostnader -52 -820 -50 

Rörelseresultat 570 -120 -50 

Finansiella intäkter 2 297 2 320 1 624 

Finansiella kostnader 0 0  

Resultat före skatt 2 867 2 200 1 574 

Bokslutsdispositioner 0   

Skatt 0   

Årets resultat 2 867 2 200 1 574 



 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 10 248 10 248 

Omsättningstillgångar 4 639 1 730 

Summa tillgångar 14 887 11 978 

   

Eget kapital 13 365 11 922 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 1 522 56 

Summa eget kapital och skulder 14 887 11 978 

Framtida utmaningar och utveckling 

Gislaveds Kommunhus AB har tillsammans med övriga koncernen den stora utmaningen med att 

planera, följa upp och tänka som en kommunkoncern. Då koncernen är ny så är utmaningen med 

koncerntänk fortfarande stor. Flera strukturella delar har aretats fram och kommer att fortsätta att 

arbetas fram. 

5.1.1 AB Gislavedshus 

Ordförande: Inga-Lill Svanberg (S) 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Malin Larsson 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolaget ska bl.a. förvalta och bygga bostäder inom Gislaveds kommun. 

Under perioden har en byggnation med 16 lägenheter färdigställts i Anderstorp. En tidigare lokal har 

byggts om till två lägenheter i Gislaved. Alla dessa är uthyrda. 

Bolaget har även påbörjat en byggnation av 16 lägenheter i Hestra med beräknad inflyttning i början 

av 2019. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Omsättningen har öka med ca 3 Mkr jämfört med samma period 2017. Ökningen beror på 

hyreshöjning som genomfördes den 1 januari 2018 med 0,8 % och de nybyggda lägenheterna. 

Under perioden har det varit fullt uthyrt när det gäller bostäder. Hyresbortfallet har varit 230 tkr 

lägre än motsvarande period 2017. 

Hyresförhandlingar för 2019 har genomförts och innebär att från och med den 1 januari 2019 höjs 

hyrorna med i genomsnitt 1,4 %. 

Räntekostnaderna är 1,1 Mkr lägre än samma period 2017. Resultatet 12,1 Mkr är något högre än 

31/8 2017. Lån har amorterats med 2,4 Mkr under perioden. 
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RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 109 576 163 500 163 706 

Rörelsens kostnader -94 614 -147 800 -138 512 

Rörelseresultat 14 962 15 700 25 194 

Finansiella intäkter 97 250 2 

Finansiella kostnader -2 898 -4 300 -15 282 

Resultat före skatt 12 161 11 650 9 914 

Bokslutsdispositioner 0 -2 360 2 805 

Skatt 0 -2 000 -669 

Årets resultat 12 161 7 290 12 050 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 586 707 572 436 

Omsättningstillgångar 55 525 72 893 

Summa tillgångar 642 232 645 329 

   

Eget kapital 293 928 281 892 

Obeskattade reserver 12 750 12 750 

Avsättningar 8 590 8 590 

Långfristiga skulder 295 635 298 058 

Kortfristiga skulder 31 329 44 039 

Summa eget kapital och skulder 642 232 645 329 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Förutom den byggnation som påbörjats i Hestra så planerar bolaget att starta ytterligare två 

byggnationer inom kort. En utmaning för bolaget framåt är att det från och med 1 januari 2019 

kommer en begränsning på hur stora räntor som får kostnadsföras skattemässigt. I dagsläget är det 

inget problem för bolaget då räntenivån är väldigt låg och låneskulden på en relativt låg nivå. Vid 

fortsatt nybyggnation, och det faktum att bolaget har ett behov av att stamrenovera äldre byggnader, 

kommer det med all sannolikhet uppstå ett behov av nyupplåning. I det läget, och med stigande 

räntor, kan bolaget få problem med denna begränsning. 

 

 

5.1.2 Gislaved Energi Koncern AB 

5.1.2.1 Gislaved Energi AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 
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Grunduppdrag 

Bolaget Gislaved Energi AB ingår sedan 2016-10-07 som ett av två dotterbolag till Gislaved Energi 

Koncern AB. Det andra dotterbolaget är Gislaved Energi Elnät AB. 

Ledorden ”Närmare, Enklare och Snabbare” är nyckelord i vårt ständiga gemensamma 

förbättringsarbete och i vår kundkommunikation. Ett exempel är den uppmätta kundnöjdheten som 

genomfördes under våren. Nöjdhetsindex uppgick till 81,67 (skala 0-100). Gislaved Energi hamnar 

som bolag på plats nummer sex (6) i hela landet inom denna kategori. 

Bolaget Gislaved Energi Koncern AB (GEK) har fått uppdraget att utveckla IT-infrastrukturen i 

Gislaveds kommun enligt ett beslut i KF (den 18 maj 2018). Tilldelning har beslutats om 10 mnkr till 

moderbolaget GEK. Arbete har pågått att klarlägga hur bolaget (GEK och Gislaved Energi) kan 

effektuera beslutet. Dialog med ägaren har ägt rum under perioden om uppkomna frågor och inom 

bolaget Gislaved Energi. 

Bolaget har under perioden fortsatt att slutföra investeringen med en ny pannanläggning för 

fjärrvärme i Mossarp. Invigning av den nya pannanläggningen gjordes i juni. Utbyggnaden av 

fjärrvärmenätet i Anderstorp har fortsatt under perioden. För projektet har ett stöd via Klimatklivet 

tidigare beviljats om 41 017 500 kr. I augusti erhölls besked om att bolaget erhåller den slutliga 

utbetalningen om 10,25 mnkr från Naturvårdsverket. 

Bolaget strävar efter att ha en mycket hög ambition avseende klimatarbetet. Bränslemixen för 

fjärrvärmeproduktionen år 2017 uppgick till 98% förnybar- och 2 % fossilt bränsle. 

Ett hållbart fjärrvärmesystem med närproducerade skogsbränslen är en viktig målsättning för bolagets 

fjärrvärmeinvesteringar. En betydande minskning av årliga CO2-utsläpp i Gislaveds kommun uppnås 

därigenom. Vi konstaterar fortsatt att satsningarna på förnyelsebara bränslen ger ett positivt bidrag 

till miljömålen inom Gislaveds kommuns klimatstrategi. 

Elproduktionen i Klämman Vind AB, där bolaget äger 15 %, har under perioden visat på mycket god 

produktion och hög tillgänglighet. De stigande elpriserna ger indikationer på att det positiva resultatet 

kan öka ytterligare under kommande kvartal. 

 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelsens intäkter var 80 904 tkr (61 282) för jan-aug 2018, en ökning med 24 %. Rörelseresultat 

efter finansiella poster blev 4 927 tkr (1362). 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 80 904 108 668 100 273 

Rörelsens kostnader -75 949 -97 743 -94 165 

Rörelseresultat 4 955 10 925 6 108 

Finansiella intäkter 1  13 

Finansiella kostnader -29 -621 -716 

Resultat före skatt 4 927 10 304 5 405 

Bokslutsdispositioner   -4 750 

Skatt   -6 

Årets resultat 4 927 10 304 649 

 



 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 222 763 206 825 

Omsättningstillgångar 16 409 22 474 

Summa tillgångar 239 172 229 299 

   

Eget kapital 15 393 10 466 

Obeskattade reserver 87 434 87 434 

Avsättningar   

Långfristiga skulder 115 685 108 500 

Kortfristiga skulder 20 660 22 899 

Summa eget kapital och skulder 239 172 229 299 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Bolaget har fortsatt förbättringsarbetet inom kundservice och kundkommunikation, där det uppmätt 

Nöjdhetsindex visar på nivån, 81,67 ”Mycket Hög Kundnöjdhet”. 

Montage av nya av LED-lampor fortsätter avseende gatubelysningen och där utbytet både reducerar 

elförbrukningen och ger miljöfördelar. 

Ett större underhållsarbete planeras år 2019 av Gyllenfors vattenkraftstation där renovering av en 

s.k. utskovslucka görs under år 2019. 

En fortsatt satsning på ökade aktiviteter som gäller solcellslösningar, samarbeten med 

installationsföretag och leverantörer kommer att fortsätta under det fjärde kvartalet. 

Arbetet med att vidareutveckla värmeverksamheten i Gislaved och Anderstorp till en långsiktigt 

hållbar helhetslösning för uppvärmning av fastigheter kommer att fortsätta. Samtidigt ökar 

möjligheterna att ytterligare kunna ta tillvara spillvärme från näringslivet. Under året 2018 och 

framöver fortsätter införsäljning av nya fjärrvärmeleveranser. 

Arbetet med att bygga ut laddningsinfrastrukturen för elfordon fortsätter. En ny 

snabbladdningsstation för elfordon har installerats i Smålandia och tester har pågått under augusti. 

Betallösning för fordonsladdning kommer att införas för bolagets laddstationer. 

En fortsatt satsning på energitjänster ska leda till en effektivare energianvändning för våra kunder, bl.a. 

genom ökad insikt om hur energianvändningen ser ut idag och hur den kan styras på ett bättre sätt. 

Användningen av förnybara bränslen såsom biobränsle, sol, vind och vatten är viktigt i vårt fortsatta 

arbete för en hållbar och klimatsmart kommun. 

 

5.1.2.2 Gislaved Energi Elnät AB 

Ordförande: Bengt-Anders Johansson 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Hans Brunström 

Ägare: Gislaved Energi Koncern AB 100 % 
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Grunduppdrag 

Vårt interna förbättringsarbete med ledorden ”Närmare – Enklare – Snabbare” har fortsatt under år 

2018 och har medfört fortsatt goda resultat och ytterligare ökad kundnöjdhet. Ett exempel är den 

uppmätta kundnöjdheten som genomfördes under perioden för bolaget Gislaved Energi. 

Nöjdhetsindex uppgick till 81,67 (skala 0-100). Här bidrar båda bolagen Gislaved Energi Elnät och 

Gislaved Energi till resultatet. 

Bolaget har under perioden fortsatt att investera för god leveranssäkerhet i elnätet, även för 

morgondagens elanvändare. 

Under året har utbytesprogrammet med elmätare fortsatt för att möta framtida behov. 

Arbetet med att införa rutiner m.m. i samband med den nya Dataskyddsförordningen GDPR, har 

också pågått under perioden. 

Koncernen är miljöcertifierad enligt ISO 14001:2015. Nytt certifikat erhölls i augusti. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Rörelsens intäkter var 30 775 tkr (29 588) för jan-aug 2018, en ökning med 4,0 % jämfört med 2017. 

Rörelseresultat efter finansiella poster blev 4 579 tkr (3 148). 

Motsvarande resultat i budgeten bedömds bli 6 190 tkr 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 30 775 45 519 45 464 

Rörelsens kostnader -26 226 -39 389 -39 996 

Rörelseresultat 4 549 6 130 5 468 

Finansiella intäkter 125 60 444 

Finansiella kostnader -95  -373 

Resultat före skatt 4 579 6 190 5 539 

Bokslutsdispositioner   -5 521 

Skatt   -3 

Årets resultat 4 579 6 190 15 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 55 821 57 694 

Omsättningstillgångar 25 988 20 560 

Summa tillgångar 81 809 78 254 

   

Eget kapital 27 222 22 643 

Obeskattade reserver 43 271 43 271 

Avsättningar 220 220 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 11 096 12 120 

Summa eget kapital och skulder 81 809 78 254 
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Framtida utmaningar och utveckling 

Bolaget kommer som tidigare att fortsätta förbättringsarbetet inom kundservice och bemötande. 

Arbetet med att bygga ut laddningsinfrastrukturen för elfordon fortsätter. En ny 

snabbladdningsstation för elfordon har installerats i Smålandia och tester har pågått under augusti. 

Arbetet fortsätter också med att planera för att genomföra nyinvesteringar i elnätet. 

Förläggningsarbeten av jordkabel sker framöver i syfte att öka leveranssäkerheten ytterligare. 

Digitaliseringen ökar i samhället och bolaget följer utvecklingen inom områdena elnät och 

energitjänster som två exempel. 

 

5.1.3 Gisletorp lokaler AB 

Ordförande: Björn Björkman (M) 

Antal ledamöter: 5 

Verkställande direktör: Mikael Fröler 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

Grunduppdrag 

Bolagets syfte är att inom Gislaveds kommun uppföra, köpa och sälja, äga och förvalta fastigheter och 

lokaler för industri, hantverk, handel och andra servicenäringar och för offentliga behov samt att äga, 

förvalta, utveckla och driva motorbana. 

Munin 19 

Gisletorp Lokaler AB äger fastigheten Munin 19 som är bebyggd med 6 637 kvm BRA (bruksarea) 

och innehåller 18 olika lokaler. Den uthyrningsbara ytan är 6 517 kvm LOA (lokalarea). Vid 

månadsskiftet augusti/september var alla lokaler uthyrda. Gisletorp Lokaler AB har under flera år haft 

i princip fullt uthyrt och svårt att snabbt tillgodose olika intressenters lokalbehov. Under 2018 har en 

hyresgäst flyttat och lokalen övertagits av intilliggande hyresgäst. Vid årsskiftet 2018/19 blir en mindre 

kontorslokal ledig. 

Lövås 8:5 

Gisletorp Lokaler AB äger också fastigheten Lövås 8:5 med Anderstorp motorbana. Anläggningen 

arrenderas av Anderstorps Racing Club (ARC) och deras bolag, SRW Anderstorp AB. På fastigheten 

finns depåbyggnaden som omfattar ca 3 160 m² där motorsportgymnasiet bedriver sin verksamhet i 

delar av byggnaden. 

Stubbakull 2:20 

Bolaget har under åtet förvärvat fastigheten Stubbakull 2:20 i Burseryd. Del av byggnaden kommer att 

byggas om till räddningsstation och den resterande delen blir en ny lokal för uthyrning. 

 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Det är positivt att verksamheten utvidgats till Burseryd och att en ny fastighet anskaffats. 

Ombyggnaden kommer dock att medföra att bolagets skuldsättning ökar. Men då det totala resultatet 

tyder på en god lönsamhet är det inget större problem. 
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Verksamheten på motorbanan drivs av Gisletorp Lokaler i samarbete med ARC och SRW 

Anderstorp AB. På grund av skärpta försiktighetsmått har inte verksamheten kunnat bedrivas i 

samma omfattning som föregående år. Bygg- och miljönämnden har också ålagt bolaget att ansöka om 

tillstånd för miljöfarlig verksamhet. För att utarbeta ansökan om tillstånd krävs omfattande och 

kostsamma konsultinsatser avseende juridik, teknik och miljö. Resultatet för 2018 kommer därför att 

minska jämfört med 2017. Det är mycket troligt att tillståndsprocessen tar lång tid. Gisletorp Lokaler 

räknar med att besluten blir överklagade upp till högsta instans. Konsultkostnader kommer därför att 

vara höga de närmaste åren. 

 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 3 572 5 410 5 371 

Rörelsens kostnader -2 813 -4 035 -3 620 

Rörelseresultat 759 1 375 1 751 

Finansiella intäkter    

Finansiella kostnader  10  

Resultat före skatt 759 1 385 1 751 

Bokslutsdispositioner 0 -40 -155 

Skatt 0 -290 -356 

Årets resultat 759 1 055 1 240 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 21 310 17 956 

Omsättningstillgångar 297 4 228 

Summa tillgångar 21 607 22 184 

   

Eget kapital 16 068 16 550 

Obeskattade reserver 2 386 2 387 

Avsättningar 6 6 

Långfristiga skulder   

Kortfristiga skulder 3 147 3 241 

Summa eget kapital och skulder 21 607 22 184 

Framtida utmaningar och utveckling 

Den största utmaningen för Gisletorp Lokaler den närmaste tiden är tillståndsprövningen för 

motorbanan. För att kunna underhålla och utveckla banan tillsammans med arrendatorerna är det 

nödvändigt att tillståndet ger möjlighet till aktivitet fler dagar under året. 

Andra utmaningar i framtiden är att gå vidare och utöka fastighetsbeståndet för att kunna erbjuda bra 

lokaler för näringslivet i hela kommunen. 
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5.1.4 Enter Gislaved AB 

Ordförande: Inger Elmståhl 

Antal ledamöter: 6 

Verkställande direktör: Leif Österlind 

Ägare: Gislaveds Kommunhus AB 100 % 

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. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Vi följer vår verksamhetsplan och budget med gott resultat. Vi arbetar långsiktigt med våra 

fokusområden; Technology, Market och Tourism, samtidigt som vi försöker ge en god service på de 

inspel vi får från våra intressenter. Våra fokusområden har följande undergrupper där vi genomför ett 

stort antal aktiviteter. 

Attraktivitet, Näringslivsutveckling, Handelsutveckling, Besöksnäring, Kompetensförsörjning, 

Infrastruktur och tillgänglighet samt Internationalisering. 

Dialogen med våra intressenter fungerar bra och det är ett bra samarbetsklimat. 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 9 609 10 492 9 311 

Rörelsens kostnader -5 875 -9 889 -9 281 

Rörelseresultat 3 734 603 30 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader -9 -14 0 

Resultat före skatt 3 725 589 30 

Bokslutsdispositioner 0 0 -18 

Skatt 0 -130 -3 

Årets resultat 3 725 459 9 



 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 86 104 

Omsättningstillgångar 5 409 2 684 

Summa tillgångar 5 495 2 788 

   

Eget kapital 4 214 489 

Obeskattade reserver 85 85 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 1 196 2 214 

Summa eget kapital och skulder 5 495 2 788 

Framtida utmaningar och utveckling 

Viktiga frågor är, ÖP och strategiska markfrågor för etableringar, bostäder, infrastruktur, 

kraftförsörjning, kompetensförsörjning och attraktivitetshöjande investeringar. Det skapar positivitet 

och framtidstro. Vi lägger fokus på att utveckla besöksnäring och handel. Vi kommer även 

fortsättningsvis att lägga stort fokus på att initiera och driva utvecklingen av industriell förnyelse inom 

energioptimering och fossilfria fordon och transporter som stärker kommunens och företagens 

konkurrenskraft och position. Digitalisering och nya plattformar för effektivt resursutnyttjande 

förstärks. Detta sker i samverkan med andra nätverk för bästa effektivitet och resultat. 

  

5.2 Stiftelsen Torghuset 

Ordförande: Ylva Samuelsson (S) 

Antal ledamöter: 7 

Föreståndare: Anette Josefsson 

Stiftare: Gislaveds kommun 75 %, föreningar och privatpersoner 25 % 

Grunduppdrag 

Uthyrning sker till fasta hyresgäster och tillfälliga arrangemang. Vi har konferenser och hyr ut till 

privata arrangemang. Biografen visar film, konsert, opera och teater. Turistbyrån har haft öppet juni-

augusti. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Vi håller vår budget väl. Ett av våra lån 4,500 tkr kommer att upphandlas i november. Tanken är att vi 

kommer att amortera på det lånet. Det andra lånet 6,000 tkr är bundet på 3 år till 2021. 

Investeringar i form av ombyggnad av kök och reception kommer att göras. Vi vet att vi har flera 

större investeringar och ombyggnader som måste ske. Bl.a. se över ventilation, byte av biostolar osv. 



 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 3 740 6 141 5 580 

Rörelsens kostnader -3 149 -5 662 -5 196 

Rörelseresultat 591 479 384 

Finansiella intäkter 6 6 2 

Finansiella kostnader -64 -87 -80 

Resultat före skatt 533 398 306 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat 533 398 306 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 4 230 4 485 

Omsättningstillgångar 4 260 3 094 

Summa tillgångar 8 490 7 579 

   

Eget kapital -3 344 -3 877 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 10 500 10 500 

Kortfristiga skulder 1 334 957 

Summa eget kapital och skulder 8 490 7 580 

Framtida utmaningar och utveckling 

Vi kommer att fortsätta utveckla vår biograf och i höst kommer vi bl.a. att visa operor från 

Metropolitan i New York. 

Biblioteket och våra olika butiker och restauranger, samt föreningar och företag, är våra bästa 

samarbetspartners. Tillsammans blir vi mycket starkare. 

 

5.3 Stiftelsen Isabergstoppen 

Ordförande: Hasse Johansson (S) 

Antal ledamöter: 11 

Verkställande direktör: Louise Söderlind 

Stiftare. Gislaveds kommun 90,74 % och Gnosjö kommun 9,26 % 

Grunduppdrag 

Isaberg Mountain Resort är en sport och konferens-anläggning som erbjuder utomhusupplevelser 

året runt. Unikiteten ligger i den vackra utomhusupplevelsen i vårt naturreservat i form av roliga 

aktiviteter som tillfredsställer en bred målgrupp. Vi erbjuder bl.a. vandring, MTB-cykling, kanot och 

kajakpaddling, höghöjdsbana samt äventyrsgolf. Vi erbjuder också guidade aktiviteter, hotellboende, 

camping, restaurang och fastighetsuthyrning. Stiftelsens eventuella vinst ska återinvesteras för 
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utveckling av anläggningen. Isaberg har under de senaste tre åren utvecklats och byggt upp en 

attraktiv anläggning där sommaren är större än vintern beläggningsmässigt. Vi skall vara jordnära, 

innovativa och ge gästen berikande naturupplevelser och möten året runt. 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter av verksamheten 

Intäkterna och resultatet innefattar en ganska kort men god vintersäsong med öppning 20 januari. 

Skidanläggningen hade 105 500 besökare (92 000 besökare år 2016-17). En fin och lång säsong vinter 

där mars blev riktigt bra. Satsningar på barnområde och Funline slog väl ut. 

Årets satsningar med pumptrack, en ny MTB-led och en äventyrsgolfbana har slagit väl ut och vi håller 

fortsatt en hög beläggning. Sommarens varma väder påverkade såklart aktivitetsintäkterna men totalt 

sätt har sommaren åter blivit en rekordsommar för Isaberg. Vi ser en ökning i skolresor och 

träningsläger av olika slag. Våra nyrenoverade stugor och vår 4-stjärniga camping med nytt servicehus 

har attraherat ännu fler gäster 

 

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 55 430 63 850 54 726 

Rörelsens kostnader -36 491 -52 283 -49 643 

Rörelseresultat 18 939 11 567 5 083 

Finansiella intäkter 0 35 69 

Finansiella kostnader -86 -228 -602 

Resultat före skatt 18 853 11 374 4 550 

Bokslutsdispositioner 0 0 -2 900 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat 18 853 11 374 1 650 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 67 228 68 289 

Omsättningstillgångar 29 789 14 838 

Summa tillgångar 97 017 83 127 

   

Eget kapital 59 683 40 829 

Obeskattade reserver 2 900 2 900 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 24 693 25 762 

Kortfristiga skulder 9 741 13 636 

Summa eget kapital och skulder 97 017 83 127 

 

Framtida utmaningar och utveckling 

Framtiden ser ljus ut och vi fortsätter att förfina vår skid- och sommarprodukt. Möjligheterna är 

många. Vi fortsätter att satsa på utomhusupplevelsen och skall arbeta vidare för att förbli södra 

Sveriges största MTB-destination och Äventyrsberg. 



Gislaveds kommun, Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 83(89) 

5.4 Stiftelsen Gisleparken 

Ordförande: Staffan Sjöblom (M) 

Antal ledamöter: 7 

Stiftare: Gislaveds kommun 64 % 

Grunduppdrag 

Sammantagen bedömning av resultat och effekter i verksamheten 

Stiftarna har tecknat ett avtal för styrelsen m.m. om att detta avtal gäller tillsvidare. 

  

RESULTATRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Helårsprognos 2018 Bokslut 2017 

Rörelsens intäkter 0 0 236 

Rörelsens kostnader -41 -100 -336 

Rörelseresultat -41 -100 -100 

Finansiella intäkter 0 0 0 

Finansiella kostnader 0 0 -8 

Resultat före skatt -41 -100 -108 

Bokslutsdispositioner 0 0 0 

Skatt 0 0 0 

Årets resultat -41 -100 -108 

 

BALANSRÄKNING, Tkr Utfall 31/8 2018 Bokslut 2017 

Anläggningstillgångar 0 0 

Omsättningstillgångar 371 389 

Summa tillgångar 371 389 

   

Eget kapital 297 339 

Obeskattade reserver 0 0 

Avsättningar 0 0 

Långfristiga skulder 0 0 

Kortfristiga skulder 74 50 

Summa eget kapital och skulder 371 389 

Framtida utmaningar och utveckling 

Stiftelsen kommer genom beslutet att avveckla verksamheten inte uppfylla stadgandets ändamål. På 

grund av konkurrenslagstiftningen och bedömningen av dess tillämpning på verksamheten, är 

stadgarna i betydande omfattning inte möjliga att uppfylla. Konkurrensverket har dock beslutat att 

avsluta ärendet om Gisleparken med hänvisning till att verksamheten upphört. Av beslutet framgår 

att Konkurrensverket påpekar att myndighetens beslut att inte utreda ärendet vidare, inte är ett 

ställningstagande om förfarandet strider mot konkurrensreglerna. Verket valde att till kommunen 

inkomma med en ny begäran om uppgifter i december 2017 för att undersöka om Gisleparkens 

verksamhet har avvecklats och fortsatt enligt beslut. Gislaveds kommun har inte haft någon mer 

korrespondens med konkurrensverket efter sin redogörelse. 
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Om styrelsen ska begära stiftelsen upplöst, eller om stiftelsen kan återuppstå med annan inriktning 

och därmed följande revidering av stadgarna, är en fråga för styrelsen att i samråd med sina stiftare 

besluta om. En stiftelse kan avvecklas om stiftelsen bildades för mer än 20 år sedan, om stiftelsen inte 

har kunnat främja sitt ändamål under de senaste fem åren, om värdet av tillgångarna, värderade med 

tillämpning av 3 kap. 3 §, vid utgången av de tre senaste räkenskapsåren har understigit ett 

gränsbelopp som motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om 

allmän försäkring, samt om stiftelsen saknar skulder. 

Stiftelsen har under 2017 betalat av sina skulder till kommunen och har därmed ett gränsbelopp som 

motsvarar tio gånger det då gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Det innebär att stiftelsen uppfyller ovanstående kriterier efter 2019. 

  

6 Sammantagen bedömning av kommunens resultat och 

effekter av verksamheten 

Den sammantagna bedömningen för Gislaveds kommun är att kommunen bedriver verksamhet med 

god kvalitet och en god måluppfyllelse. Det är ett arbete med förändrat arbetssätt och nytt styrnings- 

och ledningssätt som börjar få effekter. Det är en förflyttning som har börjat visa på resultat. Nu 

gäller det att hålla i och fortsätta för att det dels ska förflytta sig på en övergripande nivå, men också 

att spridningen ska nå hela vägen ut till medarbetarna. Kommunens skatteintäkter ökar på grund av 

att budgeten utgår från ett mindre invånarantal än vad som faktiskt bor i Gislaveds kommun just nu. 

Samtidigt ökar årets utgifter för integrations- och eller folkhälsobidrag där bidraget drar nytta av 

2016 års resultat men kostnaderna belastade dels 2017 års resultat och 2018 års resultat. 

Nämnderna visar på ett underskott som måste åtgärdas, det är inte hållbart och kommer inte att 

finnas utrymme till att nämnderna inte håller sin tilldelade ram. Kommunens ekonomiska resultat är 

såpass lågt att kommunen är mycket sårbar för eventuella negativa förändringar av skatteunderlag, 

förändring i pensionsunderlag och verksamhet. I en planering framåt kommer årets låga resultat 

hämtas hem de kommande åren då kommunen släpper de höga resultaten från åren 2016 och 2017. 

Gislaveds kommun uppnår ej God ekonomisk hushållning. 

Framtida utmaningar och utveckling 

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och ekonomiskt. 

Det kommer att behövas ett aktivt arbete med att påverka miljön i positiv riktning och göra hållbara 

val. Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart arbete i 

kommunen. Klimatanpassning, infrastruktur och integration är viktiga områden att arbeta vidare med. 

Gislaveds kommun behöver arbeta för att upplevas som en mer attraktiv plats att bo och arbeta på 

samt att besöka. Platsens attraktivitet kan då bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. 

För att klara välfärden och leverera service och tjänster med rätt kvalitet kommer det bli än mer 

viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder. Den nya demokratiska 

spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det kommer att behövas en 

fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det driver också på krav att 

arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv 

Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och främjande arbete för barn och 

unga. Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras 

åsikter, ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. . 

Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för personer 
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med olika behov. 

. 

7 Nyckeltal 

Nyckeltal Utfall Kommentar 

Andelen HME-index  

76 

Totalt sett hamnar det 

kommunövergripande HME-indexet 

på 76. Tre förvaltningar har förbättrat 

sitt resultat sedan 2017; bygg- och 

miljöförvaltningen, fastighet- och 

serviceförvaltningen och 

fritidsförvaltningen. 

Andelen av personalomsättning  

4,3 

För januari till juni är andelen 

avgångna tillsvidareanställda 4,3% 

vilket är lägre i jämförelse med de två 

tidigare åren. Detta ses som positivt 

utifrån ett 

kompetensförsörjningsperspektiv och 

med tanke på de prognoser som visar 

att kommande pensionsavgångar 

kommer bli en utmaning att täcka upp 

för. 

Andelen av total NMI  

3,98 

NMI-värdena för kommunen visar på 

resultat där de flesta av medarbetarna 

är nöjda med sin arbetssituation men 

att det finns förbättringspotential 

inom frågeområdena. Resultaten på 

förvaltningsnivå är ganska lika, det är 

först på arbetsplatsnivå som skillnader 

i resultat, både positiva och negativa, 

märks tydligare. Högst NMI fick 

områdena Arbetsgivare och Ansvar och 

delaktighet vilka kan ses som 

kommunens framgångsfaktorer. Lägst 

fick områdena Arbetsbelastning och 

Ledarskap. 

Andelen av NMI för ledarskapet  

3,7 

Området ledarskap var bland de lägsta 

områden, men 3,7 är inte för lågt. 

Störst missnöje visas vad gäller 

huruvida den anställde upplever att 

chefen klarar av att skapa engagemang 

på arbetsplatsen, ge återkoppling på 

arbetsinsatser och föra dialog kring 

saker som påverkar verksamheten. 

Majoriteten av de anställda tycker sig 

få uppskattning för sina arbetsinsatser 

men det finns också många som 

önskar att chefen skulle göra detta i 

större omfattning. Bäst resultat i 

kategorin får frågan Jag upplever att 

min chef visar förtroende för mig som 

medarbetare, där är resultatet också 

något förbättrat sedan senaste 

enkäten 2017. 

Andelen sjukfrånvaro  

7,3 

Den totala sjukfrånvaron för första 

halvåret 2018 är 7.3 %. Det innebär 

en ökning med 0.4 %-enheter jämfört 

med första halvåret 2017 och 1 %-

enhet jämfört med 2016. 

Sjukfrånvaron har fortsatt öka även 

om den stagnerat något under 2018. 
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8 Redovisningsprinciper 

Delårsbokslutet har upprättats i enlighet med lagen om kommunal redovisning och 

rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning (RKR) vilket innebär att: 

 Intäkter redovisas i den omfattning det är sannolikt att de ekonomiska tillgångarna kommer 

att tillgodogöras kommunen och intäkterna kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

 Fordringar har upptagits till de belopp varmed de beräknas inflyta. 

 Tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärde där inget annat anges. 

 Periodisering av inkomster och utgifter har skett enligt god redovisningssed. 

 Värdering av kortfristiga placeringar har gjorts post för post till det lägsta av verkligt värde 

och anskaffningsvärde. 

Jämförelsestörande poster 

Jämförelsestörande poster särredovisas när dessa förekommer i not till respektive post i 

resultaträkningen. Som jämförelsestörande betraktas poster som är sällan förekommande och 

överstiger 5 mnkr. Dessutom redovisas alltid kommunens realisationsvinster/förluster. 

  

INTÄKTER 

Skatteintäkter  

Prognosen för skatteintäkter bygger på SKL:s cirkulär 18:27 

Övriga intäkter 

Investeringsbidrag/anslutningsavgift 

Investeringsbidrag och anslutningsavgifter för vatten och avlopp tas upp som förutbetalda intäkter och 

redovisas bland långfristiga skulder. I enlighet med matchningsprincipen intäktsförs dessa inkomsten 

successivt i takt med att investeringsobjekten skrivs av över sina respektive nyttjandeperioder, vilket 

följer rekommendation RKR 18. 

Specialdestinerade/riktade statsbidrag  

De specialdestinerade/riktade statsbidragen som 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 intäktförs den 

period som bidraget avser. Bidraget ska intäktföras i sin helhet även om nedlagda kostnader 

inte motsvarar bidragets storlek för den period som bidraget avser. 

  

KOSTNADER 

Löner m.m. 

Kostnader för timanställda och kostnadsersättningar avseende augusti men som utbetalas i september 
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har inte periodiserats. 

Förändrade redovisningsprinciper 

Semesterskuld och övertid 

Från och med 2018 ska ej uttagen semester tillsammans med övertid periodiseras vid delårsbokslut 

och årsbokslut. For delårsbokslut 2018-08-31 har ej uttagen semester tillsammans med övertid t.o.m. 

30 juli 2018 periodiserats. 

  

TILLGÅNGAR OCH SKULDER 

Investeringar  

Exploateringstillgångar är bokförd som materiella anläggningstillgångar. Detta beroende på 

svårigheten at bedöma tidpunkten för avyttring, enligt rekommendation ska exploatering hanteras 

som omsättningstillgång. 

Anläggningstillgångar upptas till bokfört värde. 

Avskrivningstider  

Kommunen har infört komponentavskrivning. Bedömning av avskrivningstider är baserad på 

komponentens nyttjandeperiod. 

 Mark, fjärrvärmeanslutning, gatukropp, konst 0 år 

 Markanläggningar (yttre miljö) 25 år 

 Topp beläggningar – gata 10, 20, 40 år 

 Vattenledningar 60 år 

 Stomme 60 år 

 Yttertak, fasad och stomkomplettering 40 år 

 Sprinkler, reservkraft, hiss, 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, dvs lika stora nominella belopp varje år. Avskrivningen påbörjas 

när tillgången tas i bruk. 

Gränsdragning mellan kostnad och investering 

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

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

mindre värde har satts till ett halvt basbelopp, 22 750 kr 2018. 

Förråd 

Varor i förråd har tagits upp till verkligt värde. 

Kortfristig fordran 

Underskott för Va-verksamheten redovisas som kortfristig fordran. Under 2016 har överskottet för 

VA-verksamheten reglerats mot kortfristiga fordran. Ingen förändring har bokförts vid 

delårsbokslutet 2018. 
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Pensioner 

Förpliktelser för pensionsåtagande för anställda i kommunen är beräknade enligt RIPS17. 

Avsättningar 

Avsättningen för deponi, Mossarpstippen, följer inte rekommendationen om att nuvärdesberäknas. 

Kostnaden för att återställa deponi är så osäker i sig att därtill att nuvärdesberäkna den med en 

osäker ränta. 

Leasingavtal  

Samtliga leasingavtal har klassificerats om operationell leasing t.o.m. 2016-12-31. Avtalen avser främst 

fastighets hyresavtal, leasing av bilar och maskiner. Avtalstiderna är mellan 3-5 år, hyresavtal har 

längre avtalsperioden. 

Från och med bokslut 2017 redovisar Gislaveds kommun 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 fastighets hyresavtal kommer att redovisas som operationell leasing även om 

det i övrigt uppfyller kriterierna för finansiellt avtal. 

Sammanställd redovisning 

Vid delårsbokslutet upprättas ingen sammanställd redovisning som skulle omfattat kommunen, 

Gislaveds Kommunhus AB, Stiftelsen Isabergstoppen och Kommunalförbundet Samverkan 

Återvinning Miljö (SÅM). Istället har samtliga kommunala bolag, stiftelser och kommunalförbund som 

ingår i Kommunkoncern redovisar resultaträkning, balansräkning och prognos för helåret var för sig. 

  

INTERNA REDOVISNINGSPRINCIPER KOMMUNEN 

Personalkostnader 

Arbetsgivaravgifter mm har interndebiterats förvaltningarna i samband löneredovisningen. Den följer 

Sveriges Kommuner och Landstings rekommendation. Det tas även ut ett påslag på lönesumman från 

förvaltningarna för att täcka gemensamma kostnader som tex Kommunhälsan, Facklig verksamhet. 

Kapitalkostnader 

Räntan beräknas med nominell metod 1,75 % på bokfört värde. På årets investeringar har ränta 

tillgodoräknats fr om anskaffningsmånaden. 

  

8.1 Ord och begrepp 

Anläggningskapital Anläggningstillgångar minus långfristiga skulder och avsättningar 

Anläggningstillgångar Tillgångar avsedda för stadigvarande bruk kan var materiella (t.ex. 

byggnader, mark, inventarier mm) eller finansiella (aktier, andelar m.m.) 

Avskrivningar  Årlig kostnad för värdeminskning av anläggningstillgångar beräknad utifrån förväntad 

ekonomisk livslängd 

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

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

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

Finansiella intäkter Intäkter som kommer från placerade medel, tex. ränta på bankkonto 
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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 tex likvida medel, kortfristiga 

fordringar, förråd 

Rörelsekapital  Betalningsberedskapen på kort sikt. Omsättningstillgångar minus kortfristiga skulder 

Soliditet  Ett mått på den långsiktiga betalningsförmågan. Visar hur stor del av kommunens tillgångar 

som finansierats med eget kapital. Eget kapital dividerat med totala tillgångar. 
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Sex månader har gått sedan vi på SÅM officiellt star-
tade upp vår verksamhet. Det har varit ett intensivt 
halvår som bjudit på en hel del utmaningar, men där vi 
också mer och mer har börjat hitta vår identitet som 
förbund och även till viss del börjat landa som organi-
sation med allt vad det innebär.

Personal

Under årets första månader fylldes kontoret i Skilling-
aryd på med nyanställda, och vi är idag tio personer 
som sköter det administrativa arbetet på SÅM. Även 
ute på våra återvinningscentraler har det tillkommit 
en fastanställd, vi har även anställt ett par stycken 
för att ersätta personal som gått vidare till andra ut-
maningar. Efter en intern rekryteringsprocess har vi 
dessutom tillsatt två stycken arbetande förmän som 
bland annat kommer att ansvara för transporter/lo-
gistik, diverse inköp, fakturakontroll, statistik, samt 
den dagliga bemanningen på respektive ÅVC-anlägg-
ning. Arbetet med att sätta rutiner, processer och ar-
betssätt fortsätter, och med bra, kompetent personal 
ser vi ljust på fortsatt utveckling. 

Nytt verksamhetssystem

I samband med att SÅM övertog ansvaret för renhåll-
ningen i samtliga GGVV-kommuner skedde en över-
läsning av respektive kommuns kundregister till det 
verksamhetssystem som upphandlats åt förbundet. 
Arbetet med detta register i form av korrigeringar av 
felaktigheter och samordnande av fyra olika kommu-
ners rutiner har krävt omfattande personalresurser  
under det halvår som gått. Vi har kommit en bra bit in 
i detta arbete, men är ännu inte i mål, utan kommer 
att fortsätta korrigera och justera för att vi ska få ett så 
korrekt och felfritt kundregister som möjligt.

förbundsdirektören om  
halvåret som gått

Ny renhållningstaxa

Vid årsskiftet trädde nya renhållningstaxor i kraft. I 
Värnamo och Vaggeryd genomfördes vissa mindre 
justeringar i taxenivån. För Gislaved och Gnosjö kom-
mun infördes en helt ny taxekonstruktion med en fast 
och en rörlig del, vilket inneburit enormt mycket arbe-
te för att få in rätt taxor i verksamhetssystemet. En del 
av den data som krävs för att kunna debitera korrekt 
enligt de nya taxorna saknades helt i de kundregister 
som levererats till oss, varpå vi fått arbeta med att 
söka fram denna information, vilket krävt omfattan-
de personalresurser. De nya taxorna medförde även 
en hel del turbulens och en stor mängd inkommande 
samtal till vårt kontaktcenter i samband med vår för-
sta fakturering, där de nya taxorna i många fall kraftigt 
ifrågasattes. Vi har tagit till oss av de synpunkter som 
kommit in, och kommer att se över taxorna inför kom-
mande år. 

Renhållningsentreprenad

Vi på SÅM har idag samma entreprenör för sophämt-
ning och slamtömning som respektive kommun tidi-
gare haft. Tyvärr har vi upplevt en hel del bekymmer 
gällande framför allt soptömningen i vissa kommuner 
sedan vi tog över renhållningsansvaret, där personal-
brist och andra olyckliga omständigheter lett till mis-
sade soptömningar och andra bekymmersamma situ-
ationer. Vi har under denna period haft löpande dialog 
med aktuell entreprenör som idag vidtagit åtgärder 
för att förbättra situationen.

Vi har även haft svårigheter med att träffa överens-
kommelse gällande de förlängningar av våra entre-
prenörsavtal som blev nödvändiga då införandet av 
det nya avfallssystemet blev framskjutet. Situationen 
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liga renhållningsfordon med bland annat rapportering 
av avvikelser i realtid direkt in i vårt verksamhetssys-
tem, vilket avsevärt kommer att förbättra förutsätt-
ningarna för att ge våra kunder en bättre service. 

Utöver detta behöver vi fortsätta arbetet med att ta 
fram en ny renhållningstaxa, genomföra inventering 
av de platser där soporna hämtas ute hos abonnent, 
utbilda personal gällande FNI, samt genomföra ett an-
tal upphandlingar av bland annat matavfallspåsar och 
behandling av insamlat matavfall. 

Framåtblick

Sammanfattningsvis, det är ett gediget arbete som 
ligger framför oss, som säkerligen kommer att bjuda 
på en mängd utmaningar, men även stora möjligheter. 
Erfarenheter från kommuner som tidigare infört FNI 
visar att man uppnått en hög kundnöjdhet, samt att 
andelen material som gått till återvinning ökat avse-
värt. 

Med detta i ryggen blickar vi framåt med tillförsikt 
och förväntan inför möjligheten att ta ytterligare steg 
framåt i det som är vårt uppdrag - att öka servicegra-
den till våra abonnenter, samt bidra till en långsiktigt 
hållbar utveckling, för en framtid som håller länge.

Lars-Erik Andersson 
Förbundsdirektör

är nu löst, och befintliga entreprenörer kommer att 
fortsätta uppdraget fram till dess att det nya avfalls-
systemet införs och vår nya entreprenör tar över.

Nytt avfallssystem

Under den tid som ligger framför kommer vi att fort-
sätta arbeta med att sätta rutiner och ansvarsområ-
den, kvalitetssäkra vårt verksamhetssystem och vi-
dareutveckla kontakter med leverantörer och andra 
samarbetspartners. 

Utöver detta kommer mycket fokus att läggas på infö-
randet av det nya avfallssystemet FNI (Fastighetsnära 
insamling) vilket består av dels utsortering av matav-
fall, dels möjlighet att för en- och tvåfamiljshus samt 
fritidshus sortera förpackningar direkt i sopkärlet.

FNI-införandet som kommer att påbörjas i Gislaved, 
Gnosjö och Värnamo kommuner under början av 
2019 innebär ett omfattande arbete med många olika 
delprojekt. 

Informationskampanjen kring det hela är redan i full 
gång, och denna kommer under början av hösten att 
eskalera, med omfattande insatser för att försäkra att 
våra abonnenter får den information de behöver. Var-
je abonnent kommer sedan under oktober att få ta 
ställning till huruvida de vill ansluta sig till FNI respek-
tive matavfallsinsamling, eller ha kvar sitt nuvarande 
abonnemang. 

Parallellt med detta pågår planering av byggnation 
av omlastningsstationer i Gislaved och Värnamo, dit 
insamlat material kommer att köras för att omlastas 
utifrån materialslag, och sedan forslas vidare för åter-
vinning respektive energiutvinning. Det matavfall som 
samlas in transporteras vidare till en rötningsanlägg-
ning där det omvandlas till fordonsgas och växtnäring.

Införandet av FNI innebär även en omfattande pro-
cess för att byta ut en stor mängd sopkärl, med allt 
vad det innebär av montering, logistik, samt hantering 
av gamla kärl. Detta projekt kommer att ledas och till 
stor del utföras av tilldelad kärlleverantör.

I samband med FNI-införandet kommer vi dessutom 
att byta entreprenör för sophämtningen, där det nor-
skägda bolaget Nordisk Återvinning kommer att ta 
över. Detta innebär bland annat att vi i god tid innan 
införandet behöver leverera ett komplett kundregis-
ter med korrekta adresser, koordinater och abonne-
mangsval till entreprenören i fråga. 

Vi kommer dessutom att införa ett stödsystem i samt-
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Bakgrund

GGVV-regionen har under en längre tid diskuterat 
ett eventuellt samarbete inom renhållningsverksam-
heten. Under våren 2013 påbörjades en formell ut-
redning av samverkan med hela Jönköpings län i be-
aktande. Efter en tids diskussioner och omfattande 
beredningsarbete meddelade Gislaved, Gnosjö, Vag-
geryd och Värnamo kommuner under hösten 2016 att 
de var positivt inställda till samarbete i form av ett 
kommunalförbund. Förslaget röstades igenom i res-
pektive kommuns kommunfullmäktige, och den 30 
mars 2017 skedde det formella bildandet av kommu-
nalförbundet SÅM. I samband med detta utsågs Vag-
geryds kommun till värdkommun och man beslutade 
förlägga förbundets säte till Skillingaryd.

I samband med bildandet tillsattes även en interims-
direktion, med uppgift att besluta kring förberedande 
åtgärder för förbundets kommande verksamhet. En 
arbetsgrupp bestående av nyckelpersoner från res-
pektive kommun utsågs att arbeta med förberedelser 
kring förbundets verksamhetsstart.

Förbundsdirektör och kommunikatör rekryterades 
och tillträdde under hösten 2017 sina respektive 
tjänster. Därefter utfördes ett omfattande förbere-
dande arbete med avtalsöverlåtelser, personalrekry-
teringar och annat praktiskt inför verksamhetsstart.

Den 1 januari 2018 tog SÅM över det kommunala 
renhållningsansvaret i samtliga GGVV-kommuner, 

och startade därmed officiellt sin verksamhet. Under 
upplärningen av nyanställd personal under verksam-
hetens första månader köptes hjälp med hantering av 
inkommande samtal och kundtjänstärenden från res-
pektive kommun. Från och med april 2018 hanterar 
SÅM på egen hand verksamheten med visst stöd från 
respektive medlemskommun. 

Uppdrag

SÅMs uppdrag är att ansvara för renhållningen (sop-
hämtning, slamtömning, materialbehandling, gröntip-
par och återvinningscentraler) i Gislaved, Gnosjö, Vag-
geryd och Värnamo kommuner. Vi tror på en hållbar 
framtid, och att vi tillsammans kan göra skillnad. Vi 
vill öka servicegraden till våra abonnenter, bidra till 
en långsiktigt hållbar utveckling, samt förbättra för-
utsättningarna för att ta vår region högre upp i den 
så kallade avfallstrappan, mot mer förebyggande, 
återanvändning och återvinning. Vi arbetar strategiskt 

BÄTTRE FÖR MILJÖN -  
RENA VARDAGEN FÖR OSS

Minimera

Återvinna

Energiutvinna

Deponera

Återanvända
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och målinriktat för att minska avfallet i vår region. Det 
avfall som ändå uppstår vill vi i så stor utsträckning 
som möjligt återanvända eller återvinna för att på så 
sätt bidra till en framtid som håller länge.

Organisation

SÅM är ett kommunalförbund, vilket kan beskrivas 
som en kommun i miniformat. Vårt högsta beslutan-
de organ är vår direktion, som består av två ledamö-
ter och två ersättare utsedda av respektive kommuns 
kommunfullmäktige. Direktionens ledamöter och er-
sättare väljs på fyra år räknat från och med den 1 ja-
nuari året efter ordinarie val till fullmäktige ägt rum.

Direktionen väljer för varje mandatperiod bland sina 
ledamöter ordförande och vice ordförande med två 
års uppdrag. Uppdraget som ordförande respektive 
vice ordförande cirkulerar mellan medlemskommu-
nernas ledamöter. Direktionen beslutar om förbun-
dets större inriktningsfrågor (vad), medan tjänsteor-
ganisationen utför uppdragen (hur). Direktionen utser 
även en förbundsdirektör som verkställande tjänste-
man.

SÅM har idag totalt 25 anställda, varav tio arbetar på 
kontoret i Skillingaryd och 15 är verksamma på de åtta 
återvinningscentraler som finns ute i de olika kom-
munerna. Vissa tjänster inom ekonomi, upphandling 
och personal köps löpande av framför allt Vaggeryds 
kommun.

Ekonomi och budget

SÅM är en egen organisation med eget organisations-
nummer. Förbundets verksamhet är taxefinansierad 
och ska ej generera någon vinst. I samband med för-

bundets start har befintliga avtal efter godkännande 
av respektive part överlåtits till SÅM och verksamhet-
ens inventarier har köpts från respektive kommun till 
bokfört värde. Den kommunägda mark som används 
för verksamheten i form av återvinningscentraler, 
omlastningsstationer och gröntippar arrenderas av 
SÅM. Varje kommun har tecknat borgen för SÅMs lån 
fördelat utifrån befolkningsmängd.

Kommunalförbundet har en egen budget som under 
en treårsperiod förväntas generera ett nollresultat. 
Verksamhetsbudget för 2018, samt investeringsbud-
get gällande 2018-2022 finns upprättad, och arbete 
med 2019 års budget pågår. 

Förbundets budgetprocess är uppdelad i helår och 
halvår, där rapporter för respektive period godkänns 
av direktion och respektive kommuns kommunfull-
mäktige innan publicering.

Renhållningsordning 2018-2022

SÅMs verksamhet styrs i stora drag av den renhåll-
ningsordning som varje kommuns kommunfullmäkti-
ge beslutar om. Under hösten 2017 genomfördes ett 
omfattande arbete där samtliga medlemskommuner 
samarbetade i att ta fram en gemensam renhållnings-
ordning för år 2018-2022. I detta dokument finns för-
utsättningar, statistik, regler och mål för avfallsverk-
samheten beskrivna. 

Renhållningsordningen, som består av dels avfalls-
plan dels föreskrifter, har även ställts ut i respektive 
kommun för offentlighetens möjlighet att lämna syn-
punkter och tycka till kring dess innehåll. Renhåll-
ningsordningen godkändes i respektive kommunfull-

Ordinarie ledamöter i SÅMs direktion. Från vänster: Gert Jonsson (M), Vaggeryds kommun, Gottlieb Gran-
berg (M), Värnamo kommun, Vice ordförande Kristine Hästmark (M), Gnosjö kommun, Ordförande Marie Jo-
hansson (S), Gislaved kommun, Carina Johansson (C), Gislaved kommun, Markus Kauppinen (S), Gnosjö kom-
mun, Ulla Gradeen (S), Värnamo kommun, Kenth Williamsson (S), Vaggeryds kommun.
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mäktige under våren 2018. 

Verksamhetsmål

I renhållningsordningen nämns nio övergripande mål, 
varav de tre första ses som prioriterade för förbun-
dets verksamhet. Dessa utgör en tydlig inriktning 
för vårt arbete, och det är beaktandet av dessa som 
genomsyrar de beslut vi tar och som leder verksam-
heten framåt.

Övergripande mål 1

Mängden avfall som kommunen ansvarar för ska 
minska till förmån för hållbar konsumtion och ökad 
återanvändning.

Övergripande mål 2

Hushåll, kommuner och verksamheter ska bli bättre 
på att källsortera och materialåtervinningen ska öka.

Övergripande mål 3

Matavfall ska omhändertas så att nationella miljömål 
uppnås.

Övergripande mål 4

Källsorteringen av farligt avfall ska öka.

Övergripande mål 5

Standard och service på ÅVC inom GGVV samt till-

gänglighet och förutsättningarna för att lämna grovav-
fall till återanvändning ska förbättras.

Övergripande mål 6 
Återanvändning av avloppsslam ska bidra till resurs-
effektiva kretslopp med minsta möjliga påverkan av 
farliga ämnen.

Övergripande mål 7

Prioriterade nedlagda deponier ska vara undersökta 
och riskkvalificerade.

Övergripande mål 8

Nedskräpning ska minska.

Övergripande mål 9

Verksamheter ska i ökad utsträckning minska avfalls-
mängder, öka återanvändning och återvinning, an-
vända miljövänliga material och omhänderta farligt 
avfall på rätt sätt.

Måluppfyllelse

De övergripande målen mäts och följs upp löpande 
enligt den tidsangivelse som finns i renhållningsord-
ningen. Slutavstämning görs i samband med planpe-
riodens slut år 2022. 

Organisationsschema. 
SÅM har idag totalt 25 fastanställda, varav tio arbetar på kontoret i Skillingaryd och 15 är verksamma på de 
åtta återvinningscentraler som är placerade ute i de olika kommunerna. 
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Viktiga händelser januari-juni 2018

- Förbundets övertagande av det kommunala ren-
hållningsansvaret i samtliga GGVV-kommuner den 1 
januari 2018. 

- Beslut i förvaltningdomstolen gällande överklagad 
entreprenörsupphandling, där domen föll till förbun-
dets fördel. Detta innebär att tilldelad entreprenör 
kommer att ta över renhållningsuppdraget i samband 
med införandet av det nya avfallssystemet FNI (Fast-
ighetsnära insamling) enligt uppsatt tidsplan i respek-
tive kommun. Överklagandet medförde dock att ur-
sprunglig tidsplan fått justeras och införandet skjutas 
fram.

- Ny taxekonstruktion i Gislaved och Gnosjö kommun  
som är miljöstyrd och på så sätt blir modell för hur 
taxorna i framtiden kommer att byggas upp inom hela 
SÅM.

- Förlängt avtal med renhållningsentreprenörer i Gi-
slaved, Gnosjö och Värnamo kommun då införandet 
av nytt avfallssystem (FNI) och därmed ny entrepre-
nörs övertagande fått skjutas framåt i tiden. 

Borgensåtagande och lån

I förbundsordningen framgår att kommunalförbundet 
SÅM får uppta lån, samt att om borgen krävs av kre-
ditgivare, ska samtliga kommunmedlemmar gå i bor-
gen för lånet eller leasingavtalet. Under oktober 2017 

togs beslut i samliga kommuners kommunstyrelse att 
såsom för egen skuld ingå solidarisk borgen för kom-
munalförbundet SÅM:s låneförpliktelser upp till ett to-
talt högsta lånebelopp (borgenstak) om 100 miljoner 
kronor, jämte därpå löpande ränta och kostnader. 

Vissa kreditgivare kräver därtill ett regressavtal som 
klargör medlemskommunernas hantering av den fi-
nansiella risken, det vill säga hur man avser fördela 
den solidariska borgen sinsemellan. Ett regressavtal 
har således tecknats mellan kommunalförbundets 
medlemskommuner, där respektive kommuns pro-
centuella andel av förbundets totala invånarantal av-
gör andel i förbundets tillgångar och skulder.

För att finansiera inventarier och anläggningar samt 
verksamhetens drift under verksamhetens första må-
nader upplånades i slutet av 2017 30 mnkr. 

Periodens resultat

Intäkter

På intäktsidan kan ett flertal faktorer identifieras, vilka 
bidrar till att periodens intäkter inte uppnår budgete-
rad nivå.

- Budgeten är baserad på att det nya avfallssystemet 
FNI skulle ha införts i Gnosjö och Gislaved redan den1  
juli 2018. Vid detta datum skulle då även en ny taxa ha 
trätt i kraft för aktuella kommuner, vilket skulle gene-
rerat ökade intäkter om 4,2 miljoner under sista halv-

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
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Borgensförbindelser, Mnkr Borgenslimit Skuld 201806
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, låneförbindelser 100,0 30,0
Solidarisk borgen för samtliga kommuner, checkräkningskredit 20,0
Totaltsumma 120,0 30,0

Gislaveds kommuns andel (34,0%) låneförbindelser 34,0 10,2
Gislaveds kommuns andel (34,0%) checkräkningskredit 6,8
Totalsumma Gislaveds kommun 40,8 10,2

Gnosjö kommuns andel (11,1%) låneförbindelser 11,1 3,33
Gnosjö kommuns andel (11,1%) checkräkningskredit 2,22
Totalsumma Gnosjö kommun 13,32 3,33

Värnamo kommuns andel (39,1%) låneförbindelser 39,1 11,739
Värnamo kommuns andel (39,1%) checkräkningskredit 7,82
Totalsumma Värnamo kommun 46,92 11,739

Vaggeryds kommuns andel (15,7%) låneförbindelser 15,7 4,71
Vaggeryds kommuns andel (15,7%) checkräkningskredit 3,14
Totalsumma Vaggeryds kommun 18,84 4,71

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
året 2018. Budgeten är uppdelad i tolftedelar vilket 
innebär att denna summa vid halvårsskiftet påverkar 
budgeterade intäkter med 50%, alltså minus 2,1 mil-
joner. 

- Flertalet av våra fritidshusabonnenter faktureras 
inte förrän under augusti/september, vilket påverkar 
våra intäkter mot budget under första halvåret med 
minus 0,6 miljoner

- Även slamsidan har en tyngdpunkt på tömning un-
der hösten och detta påverkar intäkterna under för-
sta halvåret mot budget med minus 0,5 miljoner.

- Försäljning från insamlat material på ÅVC, sker 
främst på hösten och påverkar intäkterna mot budget 
med minus 0,4 miljoner.

Kostnader

Vad gäller periodens kostnader så har dessa varit läg-
re än budgeterat, vilket kan härledas till framför allt 
följande faktorer. 

- Vissa kostnader som belastar budgeten under första 
halvåret framträder i realiteten inte förrän andra halv-
året, enligt samma princip som på intäktsidan. 

- Personalbemanningen på kontoret var inte fulltalig 
från start, vi fick under denna period hjälp från våra 
medlemskommuner med viss administration.

- Då intäkterna inte blivit lika höga som budgeterat så 

har vi ej heller några insamlingskostnader för dessa 
under första halvåret.

Prognos för helår 2018

Då införandet av FNI är försenat och inte införs under 
2018 så kommer vi inte att komma upp i de budgete-
rade intäkterna. Däremot kommer intäkterna under 
andra halvåret vara större än de som debiterats un-
der första halvåret och beräknas hamna på årsbasis 
runt 63 miljoner. Detta är cirka 4,3 miljoner lägre än 
budgeterat och motsvaras främst  av intäktsbortfall 
då vi inte inför FNI-hämtning under 2018.

Kostnaderna kommer tyvärr att stiga i förhållande till 
första halvåret. Detta beror dels på ökade kostnader 
vid omförhandling för insamlingen under perioden Juli 
2018 - Februari 2019 (då nya entreprenader startar i 
Gnosjö och Gislaved). Kostnaderna förväntas dock bli  
lägre än budgeterat då FNI ej införs under året.

Vi kommer att få stora kostnader i samband med infö-
randet av FNI som till stora delar kommer att belasta 
2018. Största delen avser framför allt information till 
våra abonnenter, ombyggnation av  omlastningssta-
tioner och omläggning i verksamhetssystem. 

Utöver detta har vi kostnader som inte budgeterats 
eller blivit högre, exempelvis arrendekostnader för 
våra anläggningar, nya upphandlingar som ger högre 
behandlingspriser, dubbelbemanning på vår återvin-
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ningscentral i Gnosjö, ombyggnation av kontor som 
ger högre hyra, verksamhetssystemet dyrare upp-
handling m.m. 

Ett eventuellt minusresultat för 2018 kommer att tas 
med i beräkning och framtagande av renhållningstaxa 
för 2019 och framåt. 

Omvärldsanalys

I slutet av juni tog Sveriges regering ett beslut gäl-
lande utveckling och förtydligande av producentans-
varet för förpackningar och tidningar, med syfte att 
skapa enklare, mer lättillgängliga insamlingssystem 
för hushållen. Detta innebär bland annat att det fram-
över kommer att åligga producenterna att erbjuda 
fastighetsnära förpackningsinsamling, samt att det är 
producenterna som ska stå för alla kostnader förknip-
pade med insamling och återvinning av förpackningar 
och tidningar. 

Regeringens beslut innefattar även ett krav att kom-
munerna ska erbjuda separat insamling av matavfall 
från hushållen senast år 2021.

Detta beslut kommer i hög grad att påverka SÅMs 
verksamhet framöver, exakt på vilket sätt är idag svårt 
att förutse. Analys kommer att genomföras och åtgär-
der vidtas för att anpassa verksamheten till dessa nya 
förutsättningar och krav.

Personalredovisning

SÅM har idag totalt 25 heltidsanställda. Införandet av 
FNI och matavfallsinsamling kommer att kräva stora 
personalresurser. SÅM kommer därför under denna 
tid ha behov av både konsulthjälp och projektanställd 
personal. 

Antal anställda Totalt  
anställda

Kvinnor Män

Tillsvidare- 
anställda

22 9 13

Visstidsanställda 3 0 3
Totalt 25 9 16
Årsarbetare 26,85 8,85 18,0

Sjuk-
från-
varo

Antal 
tim-
mar

Ord. 
ar-
bets-
tim-
mar

Sjuk-
från-
varo 
%

Kvin-
nor

Män 

Totalt 1192 22’320 5,34 1,56 7,5

God ekonomisk hushållning

Kommunallagen ställer krav på god ekonomisk hus-
hållning, I budgeten ska anges mål för verksamheten 
som är av betydelse för detta krav. För SÅM innebär 
det att de prioriterade målen är styrande. I budgeten 
ges de ekonomiska förutstättningarna. Dessa för-
utsättningar anger takten i vår strävan mot att upp-
fylla målen. Grundläggande för en god ekonomisk 
hushållning är en ekonomi i balans och en välfung-
erande uppföljning och utvärdering av ekonomi och 
verksamhet där varje generation bär sin kostnad. För 
att upprätthålla en god ekonomisk hushållning måste 
det för verksamheten finnas ett samband mellan mål, 
medel och kvalitet. 

För att vår verksamhet utifrån tillgängliga resurser 
ska utvecklas i riktning mot att uppfylla de prioriete-
rade målen är det viktigt att ansvar och befogenheter 
fördelas i hela organisationen. Decentraliseringen är 
ändamålsenlig samtidigt som den förutsätter tydliga 
ansvarsnivåer. Helhetssyn är nödvändig så att fler di-
mensioner än den egna kärnverksamhetens behov 
och intressen beaktas. För att få effekt och uppnå ge-
mensamma mål ska engagemang och kompetens tas 
tillvara i organisationens olika delar. 

För att upprätthålla kapaciteten på lång sikt måste in-
täkterna vara i balans med kostnaderna.
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Resultaträkning 

*SÅM fick sina första anställda under hösten 2017 och belastades under 2017 med främst personalkostnader. Då verk-
samheten startade år 2018 erhölls inga intäkter under 2017, vilket medförde ett resultat på minus 624 tkr för 2017. 

 

FINANSIELL INFORMATION
SÅM SOM HELHET

Mnkr Not SÅM 201806 SÅM 2017*
Verksamhetens intäkter 1 27,7 0,0
Verksamhetens kostnader 2 -28,9 -0,6
Avskrivningar 3 -0,7 -0,0
Verksamhetens nettokostnader -1,9 -0,6

Finansiella intäkter 4 0,0 0,0
Finansiella kostnader 5 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -1,9 -0,6
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Balansräkning

Mnkr Not SÅM 201806 SÅM 2017
TILLGÅNGAR
Återvinningsanläggningar och mil-
jöstationer

6 8,3 0,0

Maskiner och inventarier 7 5,4 0,0
Aktier och andelar 8 0,0 0,0
Långfristiga fordringar 9 0,0 0,0
Summa anläggningstillgångar 13,7 0,0
Förråd 11 0,0 0,0
Kortfristiga fordringar 12 18,6 0,0
Likvida medel 13 16,4 29,4
Summa omsättningstillgångar 35,0 29,5
SUMMA TILLGÅNGAR 48,7 29,5

EGET KAPITAL OCH SKULDER
Årets resultat 14 -1,9 -0,6
Övrigt eget kapital -0,6 0,0

-2,5 -0,6

AVSÄTTNINGAR 15 0,0 0,0
SKULDER
Långfristiga skulder 16 30,0 30,0
Kortfristiga skulder 17 21,3 0,1
Summa skulder 51,3 30,1
SUMMA SKULDER OCH EGET 
KAPITAL

48,7 29,5
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Kassaflöde

Mnkr Not SÅM 201806 SÅM 2017
Periodens resultat -1,9 -0,6
Ej likviditetspåverkande poster -11,4* 0,0
Ianspråktagna avsättningar 0,0 0,0
Förändring kortfristiga fordringar -18,6 -0,1
Ändring exploateringsfastigheter, förråd 0,0 0,0
Förändring kortfristiga skulder 21,2 0,1
Kassaflöde från löpande verksamhet -10,7 -0,6
Investering materiell anläggningstillgång -2,3 0,0
Investering finansiell anläggningstillgång 0,0 0,0
Erhållna investeringsbidrag 0,0 0,0
Kassaflöde investeringsverksamheten -2,3 0,0
Förändring av långfristiga skulder 0,0 30,0
Förändring av långsiktiga fordringar 0,0 0,0
Övriga tillförda, använda medel 0,0 0,0
Kassaflöde finansieringsverksamheten 0,0 30,0
ÅRETS KASSAFLÖDE -13,4 29,4
Likvida medel vid årets början 29,4 0,0
Likvida medel vid årets slut 16,4 29,4

* Ej likviditetspåverkande poster består av övertagna anläggningstillgångar med avdrag för avskrivningar
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Notförklaringar

Not 1 
Verksamhetens intäkter, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Försäljningsmedel 0,4 0,0
Taxor och avgifter 27,3 0,0
Övriga intäkter 0,0 0,0
Summa 27,7 0,0

Not 2 
Verksamhetens kostnader, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Anläggnings-, underhållningsmaterial, inventarier 0,1 0,0
Köp av verksamhet 17,9 0,0
Personalkostnader 6,1 0,6
Lokal- och markhyror 0,4 0,0
Övriga verksamhetskostnader och tjänster 4,4 0,0
Summa 28,9 0,6

Not 3 
Avskrivningar

SÅM 201806 SÅM 2017

Återvinningscentraler och övriga anläggningar 0,4 0,0
Maskiner och inventarier 0,3 0,0
Summa 0,7 0,0

Not 4 
Finansiella intäkter, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Ränteintäkter 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0

Not 5 
Finansiella kostnader, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Ränteintäkter 0,0 0,0
Övriga finansiella intäkter 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0

Not 6 
Anläggningar, Mkr Nettovärden

SÅM 201806 SÅM 2017

Återvinningscentraler 16,0 0,0
Ackumulerad avskrivning återvinningscentraler -8,1 0,0
Nettovärde återvinningscentraler 7,9 0,0
Återvinningsstationer 1,5 0,0
Ackumulerad avskrivning återvinningsstationer -1,4 0,0
Nettovärde återvinningsstationer 0,1 0,0
Bygganader 6,4 0,0
Ackumulerade avskrivningar byggnader -6,1 0,0
Nettovärde byggnader 0,3 0,0
Summa 8,3 0,0
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Not 7 
Maskiner, inventarier, fordon, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Anskaffningsvärden, maskiner, inventarier 8,6 0,0
Ackumulerad avskrivning maskiner inventarier -3,2 0,0
Summa 5,4 0,0

Not 9 
Långfristiga fordringar, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Övriga fordringar 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0

Not 11 
Förråd

SÅM 201806 SÅM 2017

SÅMs förråd Vaggeryds kommun 0,0 0,0
Övrigt förråd 0,0 0,0
Summa 0,0 0,0

Not 12 
Kortfristiga fordringar, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Kundfordringar Vaggeryd 2,5 0,0
Kundfordringar Värnamo 8,2 0,0
Kundfordringar Gnosjö 1,4 0,0
Kundfordringar Gislaved 5,4 0,0
Interimsposter 1,1 0,0
Övriga fordringar 0,0 0,0
SUMMA 18,6 0,0

Not 13
Kassa och bank, Mkr 

SÅM 201806 SÅM 2017

Skattekonto 0,0 0,0
Handelsbanken 16,4 29,4
SUMMA 16,4 29,4

Not 14
Eget kapital, Mkr

SÅM 201806 SÅM 2017

Årets resultat -1,9 -0,6
Övrigt eget kapital -0,6 0,0
SUMMA -2,5 -0,6

Not 15
Avsättningar, Mkr 

SÅM 201806 SÅM 2017

Pensioner 0,0 0,0
Löneskatt 0,0 0,0
SUMMA (uppgifter saknas ännu) 0,0 0,0



18

Not 16
Långfristiga skulder 

SÅM 201806 SÅM 2017

Långfristigt lån 30,0 30,0
Övrigt 0,0 0,0
SUMMA 30,0 30,0

Not 17 
Kortfristiga skulder

SÅM 201806 SÅM 2017

Leverantörsskulder 7,3 0,0
Moms 1,9 0,0
Kortfristiga lån 0,0 0,0
Arbetsgivaravgifter 0,3 0,0
Personalens källskatt 0,2 0,1
Skuld för övertagna anläggningar 8,3 0,0
Semesterlöneskuld 0,6 0,0
Övriga interimsskulder 2,7 0,0
SUMMA 21,3 0,1
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Investeringsredovisning, Tkr

ID Akt Investeringar* Investeringskostnader 
jan-juni 2018

7000 Investering Vaggeryd 0
902 FNI-införande 0

7001 Investering Värnamo 146
901 Renovering fordonsvåg 177
902 FNI-införande 0

7002 Investering Gnosjö 800
902 FNI-införande 0

7003 Investering Gislaved 16
902 FNI-införande 0

7004 Investering Gemensam 1 107
902 FNI-införande 26

SUMMA 2272
 
*De investeringar som redovisas ovan avser huvudsakligen: 7001 - fordonsvåg, 7002 - köp av sopkärl, 7004 - Verksamhetssystem, 

redovisningssystem, samt möbler och belysning kontor
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Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 34,0%. Gislaveds kommun uppbär därmed 34,0% av 
förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av 
gröntippar, återvinningscentraler i Mossarp och i Smålandsstenar, samt säsongsambulerande ÅVC i Reftele, 
Burseryd och Hestra.

• Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer att införas i februari 2019

Viktiga händelser jan-jun 2018

• SÅM tar över renhållningsansvaret

• Ny taxekonstruktion samt nya taxor för sophämtning och slam, samt nya taxor för flerfamiljsbostäder och 
slamkunder.

• Framskjutet FNI-införande.

• Förlängt avtal med befintlig renhållningsentreprenör.

Resultaträkning

Mnkr Not 201806 2017
Verksamhetens intäkter 9,3 0,0
Verksamhetens kostnader -9,6 -0,2
Avskrivningar -0,3 -0,0
Verksamhetens nettokostnader -0,6 -0,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -0,6 -0,2

gislaveds kommun
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gnosjö kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 11,1%. Gnosjö kommun uppbär därmed 11,1% av 
förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av 
gröntippar samt återvinningscentraler i Gynnås och i Nyhem.

• Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer att införas i februari 2019

Viktiga händelser jan-jun 2018 

• SÅM tar över renhållningsansvaret

• Ny taxekonstruktion för sophämtning och slam, samt nya taxor för flerfamiljsbostäder och slamkunder.

• Framskjutet FNI-införande.

• Förlängt avtal med befintlig renhållningsentreprenör.

Resultaträkning

Mnkr Not 201806 2017
Verksamhetens intäkter 2,3 0,0
Verksamhetens kostnader -3,4 -0,1
Avskrivningar -0,1 -0,0
Verksamhetens nettokostnader -1,2 -0,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -1,2 -0,1
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vaggeryds kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 15,7%. Vaggeryds kommun uppbär därmed 15,7% av 
förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av 
gröntippar, återvinningscentralen i Vaggeryd, samt årlig grovsopsinsamling på åtta platser i kommunen.

• Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer att införas under år 2021.

 
Viktiga händelser jan-jun 2018 

• SÅM tar över renhållningsansvaret

• Slutgiltigt beslut gällande FNI-införande.

• Sänkning av renhållningstaxan om ca 7 procent.

Resultaträkning

Mnkr Not 201806 2017
Verksamhetens intäkter 4,0 0,0
Verksamhetens kostnader -4,6 -0,1
Avskrivningar 0,0 -0,0
Verksamhetens nettokostnader -0,6 -0,1

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -0,6 -0,1
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värnamo kommun
Korta fakta

• Kommunens andel av förbundets totala invånarantal: 39,1%. Värnamo kommun uppbär därmed 39,1% av 
förbundets totala gemensamma kostnader.

• Förbundets verksamhet i kommunen består av sophämtning, slamtömning, tillhandahållande och drift av 
gröntippar,  insamling av trädgårdsavfall, samt återvinningscentraler i Stomsjö, Bredaryd och Rydaholm. 

• Det nya avfallssystemet FNI (fastighetsnära insamling) kommer att införas i april 2019. 

Viktiga händelser jan-jun 2018 

• SÅM tar över renhållningsansvaret 

• Indexhöjning av taxan om 3 procent.

Resultaträkning

Mnkr Not 201806 2017
Verksamhetens intäkter 11,1 0,0
Verksamhetens kostnader -10,9 -0,2
Avskrivningar -0,3 -0,0
Verksamhetens nettokostnader -0,2 -0,2

Finansiella intäkter 0,0 0,0
Finansiella kostnader 0,0 0,0
ÅRETS RESULTAT -0,2 -0,2
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Redovisningsprinciper

Kommentarer till rekommendationer från Rådet för kommunal redovisning

10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser
Inga avsättningar är redovisade i delårsbokslutet. Uppgifter för pensionsskuldens nivå saknas vid 
delårsbokslutets upprättande.

11.4 Materiella anläggningstillgångar
Linjär metod tillämpas för avskrivningar. Varje investeringsprojekt använda nyttjandeperiod utgör 
bedömningsgrund för avskrivningens längd. Redovisning av ackumulerade avskrivningar i not till 
balansräkningen sker separat enligt bruttometod. Komonentavskrivning tillämpas på vissa övertagna 
investeringar samt på alla nyinvesteringar.

12.1 Redovisning av immateriella tillgångar
Ej aktuell

15.1 Redovisning av lånekostnader
Rekommendationen efterföljs. Lånekostnader belastar resultatet för delårsbokslutet. Upptagna lån 
redovisas som långristig skuld.

16.2 Redovisning av kassaflöden
Bolaget följer rekommendationen att redovisa en kassaflödesanalys som utmynnar i en förändring 
av likvida medel och uppdelad i olika sektorer.

18.1 RKR Intäkter från avigfter, bidrag och försäljning
En inkomst redovisas med det belopp som bolaget fått eller kommer att få. En inkomst redovisas 
normalt som intäkt först när samtliga av följande villkor är uppfyllda: Inkomsten är möjlig att beräkna 
på ett tillförlitligt sätt, det är sannolikt att de ekonomiska fördelar som är förenliga med transaktio-
nen kommer att tillfalla bolaget samt de eventuella utgifter som uppkommit eller som förväntas 
uppkomma till följd av transaktionen kan beräknas på ett tillförlitligt sätt. 

19. RKR Nedskrivningar
nNgen nedskrivning av anläggningstillgång har skett under året.

Informationer från rådet för kommunal redovisning

Ankomstregistrering av leverantörsfakturor
Samtliga leverantörsfakturor mottas centralt av ekonomienheten i Vaggeryds kommun. Ankomstre-
gistrering sker direkt. Administration av leverantörsfakturor köps som tjänst från Vaggeryds kommun.



25

Egna upplysningar

- Löner, semesterersättningar och övriga löneförmåner har redovisats enligt kontaktmetoden.
- Semesterlöneskuld avseende månadsavlönade periodiseras löpande månadsvis och har skuldbok-
försts.
- Personalomkostnadspålägg har interndebiterats med 39,17%.
- Fördelning av resultatposter har skett med hjälp av beslutat kvotfördelning i de fall posterna inte 
dirkt kunnat hänföras till respektive kommun. Kvotfördelningen är Vaggeryd 15,7%, Värnamo 39,1%, 
Gislaved 34,0%, samt Gnosjö 11,1%.
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Förbundsdirektionens godkännande

Direktionen intygar härmed att denna delårsrapport upprättats i enlighet med årsredovisningsla-
gen, ÅRL och att den ger en rättvisande bild av förbundets verksamhet, ställning och resultat, samt 
beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som förbundet står inför. Delårsrapporten har 
godkänts för utfärdande av förbundsdirektionen den 27 augusti 2018.

Värnamo den 27 augusti 2018

Marie Johansson (S) Kristine Hästmark (M) Ulla Gradeen (S)

Ordförande Vice Ordförande Ledamot

Gottlieb Granberg (M) Carina Johansson (C) Gert Jonsson (M)

Ledamot Ledamot Ledamot

Markus Kauppinen (S) Kenth Williamsson (S)

Ledamot Ledamot
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §294 Dnr: KS.2018.133 1.3.1

Revidering av riktlinjer för alkoholservering

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 21 maj 2018 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta "Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och
slutet sällskap.

Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter
samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
De gällande riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2016 men behöver
justeras.

Den stora justeringen är att Gislaveds kommun i riktlinjerna definierar vad som
kan anses vara ett tillräckligt varierat utbud av maträtter under de sista
timmarna före klockan 23.00, samt att formuleringen om krav på utbildning i
Ansvarsfull alkoholservering tas bort.

Alkohollagen kräver att gästerna erbjuds "ett varierat utbud av maträtter" fram
till klockan 23.00 för att alkoholdryck ska få serveras. Bygg- och miljönämnden
anser att ett tillräckligt varierat utbud av maträtter mellan klockan 21.00-23.00
kan vara en meny med minst ett vegetariskt alternativ, minst en fiskrätt, minst
en kötträtt samt minst en förrätt och minst en efterrätt.

Gislaveds kommun har som önskemål att samtliga serveringsansvariga genomgår
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Om så inte skett och det uppstår
problem på serveringsstället som är kopplat till bristen på kunskap kan extra
tillsyn behöva genomföras vilket medför en högre tillsynsavgift.

I övrigt har riktlinjerna för alkoholservering endast genomgått mindre
redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Förslag till revidering av riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och
slutet sällskap
Bygg- och miljönämnden den 21 maj 2018, § 82
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 18 juni 2018
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 26 september 2018, § 28

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Kjell Thelin (S), Anders Gustafsson
(SD), Jan-Eric Pohl (M) och Leif Andersson (-): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap,
daterade den 21 maj 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-05-21 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §82 Dnr: BM.2016.4 702

Revidering av riktlinjer för alkoholservering

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter
samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
De gällande riktlinjerna antogs av kommunfullmäktige 2016 men behöver
justeras.

Den stora justeringen är att Gislaveds kommun i riktlinjerna definierar vad som
kan anses vara ett tillräckligt varierat utbud under se sista timmarna före
klockan 23.00 samt att formuleringen om krav på utbildning i Ansvarsfull
alkoholservering tas bort.

Alkohollagen kräver att gästerna erbjuds "ett varierat utbud av maträtter" fram
till klockan 23.00 för att alkoholdryck ska få serveras. Fråga är vad som kan
anses vara ett "varierat utbud av maträtter" under de sista timmarna före
klockan 23.00. Bygg- och miljöförvaltningen anser att ett tillräckligt varierat
utbud av maträtter mellan klockan 21.00-23.00 kan vara en meny med minst
ett vegetariskt alternativ, minst en fiskrätt, minst en kötträtt samt minst en
förrätt och minst en efterrätt.

Gislaveds kommun har som önskemål att samtliga serveringsansvariga genomgår
utbildning i Ansvarsfull alkoholservering. Om så inte skett och det uppstår
problem på serveringsstället som är kopplat till bristen på kunskap kan extra
tillsyn behöva genomföras vilket medför en högre tillsynsavgift.

I övrigt har riktlinjerna endast genomgått mindre redaktionella ändringar.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse till bygg- och miljönämnden 21 maj 2018
Protokoll 2018-05-07 - Bmau §75
Förslag revidering riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet
sällskap 2018

Bygg- och miljönämnden beslutar

att föreslå kommunfullmäktige att anta "Riktlinjer för alkoholservering
till allmänheten och slutet sällskap"

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Bakgrund & inledning

1.1. Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Möjligheten att få ett serveringstillstånd styrs av reglerna i alkohollagen (2010:1622). Det är
den kommun där serveringstillståndet söks som beslutar om serveringstillstånd kan
meddelas samt ansvarar för tillsynen över tillståndshavare för att säkerställa att reglerna i
alkohollagen följs. Lagstiftaren anser därför att det är mycket viktigt att kommunerna har
tydliga riktlinjer som redogör för

· vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter och
· vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

De kommunala riktlinjerna är politiskt förankrade och beslutade av kommunfullmäktige.
Riktlinjerna finns tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida, www.gislaved.se.
Riktlinjerna speglar kommunens uppfattning och ambitionsnivå. De revideras regelbundet,
året efter valår eller oftare vid behov.

1.2. Syftet med riktlinjerna för alkoholservering

Tankarna bakom kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa
· Förutsebarhet och
· Likabehandling

inom kommunen när det gäller ansökan om serveringstillstånd och tillsyn enligt alkohollagen.

Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för kommunen
att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunerna ska dock inte ha egna regler som avviker
från alkohollagen. Riktlinjerna får inte heller vara så långtgående att de får karaktären av
normgivning.

1.3. Hur riktlinjerna ska användas

Det räcker inte för kommunen att enbart hänvisa till riktlinjerna som grund för att avslå en
ansökan om serveringstillstånd. Det måste också till konkreta omständigheter som talar mot
beviljandet, exempelvis Polismyndighetens och Skatteverkets remissyttranden. Då är det
mer sannolikt att beslutet håller vid en prövning i domstol. Förutom riktlinjer upprättar
kommunerna även en tillsynsplan inför varje år som beskriver det planerade tillsynsarbetet.

1.4. Alkohollagen – en skyddslag

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för
kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller
näringspolitiska hänsyn. Kommunen kan neka en sökande serveringstillstånd om det anses
föreligga en risk för människors hälsa om serveringstillstånd skulle meddelas. Det är till
exempel viktigt att ta hänsyn till om serveringslokalen finns i ett bostadsområde, vid en skola
eller fritidsgård eller i närheten av behandlingshem. Dessa miljöer är ofta särskilt utsatta för
alkoholrelaterade olägenheter.

http://www.gislaved.se
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1.5. Olika myndigheters roller

Kommunerna utreder och beslutar om serveringstillstånd. Kommunerna utövar tillsammans
med Polismyndigheten tillsyn över att alkohollagen och anslutande föreskrifter följs.
Kommunen arbetar också med förebyggande tillsyn och med inre tillsyn av tillståndshavarna
så att tillståndshavare hela tiden uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande.
Om omständigheterna för någon tillståndshavare ändras kan det medföra att kommunen
måste starta ett tillsynsärende och eventuellt meddela någon form av sanktion.

Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet och har bland annat till uppgift att biträda
kommunerna med råd och stöd i deras verksamhet samt utöva tillsyn över kommunernas
tillståndsgivning och tillsyn. Länsstyrelsen anordnar också nätverksträffar för kommunernas
alkoholhandläggare samt utbildningar för handläggare och beslutsfattare.
 
Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå. Detta ska ske för att
garantera att all försäljning av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt samt att lagar och
bestämmelser på alkoholområdet följs. En metod för att säkerställa detta är bland annat
genom att varje år genomföra en kontroll via restaurangrapporter.
Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för kunskapsproven för att säkerställa
att kraven på tillståndshavares kunskap är lika i hela Sverige.
Till Folkhälsomyndighetens uppgifter hör också att ansvara för ett centralt register över
samtliga serveringstillstånd.
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2. Ansökan och handläggning

2.1. Kommunens informationsskyldighet

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som
gäller enligt denna lag och anslutande föreskrifter.

Riktlinjer
Detta dokument - riktlinjer för alkoholservering - är en informationskälla. På Gislaveds
kommuns hemsida www.gislaved.se finns ytterligare information. För att hitta rätt, klicka
på rubriken Näringsliv och arbete på startsidan. Välj sedan Tillstånd, regler och tillsyn till vänster
på sidan och därefter väljer ni Serveringstillstånd. Blanketter finner ni till höger på respektive
sida.
På hemsidan finns även information om aktuella ansöknings- och tillsynsavgifter som grundas
på självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen och är fastställda av Kommunfullmäktige
i Gislaveds kommun.

På hemsidan finns bland annat information om:
· Vilka handlingar som ska bifogas ansökan vid olika typer av serveringstillstånd. Detta

finner ni som bilaga till respektive ansökningsblankett.
· Folköl – detaljhandel och servering.
· Förslag på alkohol och drogpolicy för gäster/personal – på restauranger med

serveringstillstånd.
· Kunskapsprov – (länk till Folkhälsomyndighetens hemsida). Vid ansökan om

serveringstillstånd krävs (med vissa undantag) att kunskapsprov genomförs för att
visa att tillräcklig kunskap i alkohollagen finns. Kunskapsprovet genomförs i
kommunhuset.

· Alkohollagen (länk till lagtext).
· Gällande riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun.
· Ansvarsfull alkoholservering (AAS)- Gislaveds kommun anordnar i samarbete med

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner utbildning i ”Ansvarsfull
alkoholservering” 1-2 ggr/år. Målgrupp är främst restaurangernas serveringspersonal
men också tillståndshavare och ordningsvakter.

· Blanketter för olika typer av anmälan: folkölsförsäljning, serveringsansvariga, personer
med betydande inflytande (PBI), lokal vid catering, kryddning av snaps och
provsmakning.

· Förslag på egentillsynsprogram vid folkölsförsäljning.
· Tillsynsblanketter – visar vad tillsynsmyndigheten tittar på vid tillsynsbesök.
· Blanketter för ansökan om olika typer av serveringstillstånd.

2.2. Olika typer av serveringstillstånd

Servering till allmänheten
· Servering till allmänheten
· Servering till allmänheten, gemensamt serveringsutrymme

http://www.gislaved.se
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· Trafikservering till allmänheten
· Pausservering
· Provsmakning egen tillverkad alkoholdryck

Servering till slutet sällskap
· Servering till slutna sällskap
· Servering till slutna sällskap – catering
· Trafikservering till slutet sällskap

Serveringstillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss period, så kallade
stadigvarande serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod (en
sammanhängande period om längst tre månader) eller ett enstaka tillfälle (exempelvis en dag
eller en helg, max tre (3) dagar i följd), så kallade tillfälliga serveringstillstånd.

För dem som redan har stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten i Gislaveds
kommun tillämpar bygg- och miljönämnden möjligheten att ansöka om följande:

· Tillfälligt utökad serveringstid
· Tillfälligt utökad serveringsyta (exempelvis uteservering eller tält i direkt anslutning

till serveringslokalen eller en befintlig uteservering).

Servering utan tillstånd
Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan servering av alkoholdrycker ske utan
serveringstillstånd. Förenklat kan sägas att serveringstillstånd inte krävs om serveringen:

· avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer och
· sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna

och
· äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller

lättdrycker.

Alla tre punkterna ska vara uppfyllda samtidigt. I annat fall behövs serveringstillstånd vid
servering av alkoholdrycker.

2.3. Handläggningstider vid ansökan och anmälan

Rättsregel
Enligt 5 § alkoholförordning (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i ett ärende om
serveringstillstånd inom fyra (4) månader från det att en fullständig ansökan har kommit in
till kommunen. En ansökan är fullständig när kommunen har fått alla de handlingar som
efterfrågas i samband med ansökan om serveringstillstånd. Om det är nödvändigt på grund
av utredningen av ärendet får handläggningstiden förlängas med högst fyra (4) månader.
Kommunen ska informera sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den
ursprungliga tidsfristen har gått ut.
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Riktlinjer
Bygg- och miljönämndens ambition är att varje ansökan ska handläggas så skyndsamt det är
möjligt med hänsyn till omständigheterna.
En rekommendation är dock att lämna in sin ansökan så snart du vet att du ska ha ett event.
För att det ska vara möjligt för bygg- och miljönämnden att meddela beslut i ärenden
gällande serveringstillstånd måste ansökan handläggas och remissinstanserna måste ges
tillfälle att uttala sig om ärendet. Nedan följer därför generella riktlinjer gällande senaste
tidpunkt för när en ansökan ska ha lämnats in. Observera att dessa tidpunkter inte
garanterar att ett beslut fattas inom den tidsramen. I vissa fall kan det ta längre tid och i vissa
fall kan beslut fattas tidigare.

Om beslut ska fattas av bygg- och miljönämnden bör bygg- och miljöförvaltningen ha fått din
ansökan senast två (2) månader före nämndens sammanträde. Detta beror på att politiken
behöver tid att läsa in sig på alla ärenden innan beslut kan fattas. På www.gislaved.se kan du
se aktuella datum då bygg- och miljönämnden sammanträder. För att hitta rätt, gå på
kommun och politik, välj Möten, protokoll och föredragningslistor till vänster och klicka sedan på
Sammanträdesdagar.

Om beslut ska fattas av bygg- och miljönämndens arbetsutskott bör ansökan lämnas in senast
en månad före arbetsutskottets sammanträde, helst tidigare. Detta beror dels på att
politiken behöver tid att läsa in sig på ärendet och dels på att remissinstanserna ska ha minst
två veckor på sig att besvara en remiss. Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts
sammanträde sker vanligtvis två veckor före bygg- och miljönämndens sammanträde.
Om beslut kan fattas av alkoholhandläggare bör ansökan lämnas in senast en månad innan
ditt event.
Under sommaren (juni-augusti) kan handläggningen ta lite längre tid än övriga årstider och
politiken sammanträder inte i juli. Ska du ha ett event i juli eller augusti måste din ansökan
lämnas in till Gislaveds kommun senast i början på maj månad.

Nedan följer en uppräkning på vilka serveringstillstånd som fattas av bygg- och miljönämnden
och vilka som fattas på delegation.

· Stadigvarande serveringstillstånd (till allmänheten, till slutet sällskap, catering till
slutet sällskap, gemensamt serveringsutrymme och provsmakning vid
tillverkningsställe) – beslutas av bygg- och miljönämnden.

· Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten och tillfälligt utökad serveringstid -
beslutas av bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

· Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, tillfälligt utökad serveringstid
med högst 1 timma, samt tillfälligt utökad serveringsyta – beslutas av
alkoholhandläggare.

När det gäller anmälningsärenden är det också bra att vara ute i så god tid som möjligt. En
bra regel att följa är att anmäla vad som ska ske så snart ni vet om att något ska hända!

· Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap – bör göras senast två (2) veckor
innan serveringen, för att räddningstjänsten ska hinna godkänna lokalen.

· Anmälan om kryddning av snaps, anmälan om provsmakning samt anmälan om

file:///C:\Users\adyth\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\IKY1MY5W\www.gislaved.se
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serveringsansvariga – en vecka innan servering påbörjas är tillräckligt.
· Anmälan om förändringar: till exempel att verksamhet påbörjas, läggs ned eller

planerat avbrott i verksamhet eller om verksamheten förändras i sitt innehåll.
Betydande förändringar av ägarförhållanden och ombyggnad av serveringsställe – ska
anmälas i så god tid som möjligt. Helst fyra (4) veckor innan, men senast samma dag
förändringen sker om den inte varit känd tidigare.

· Anmälan om försäljning/servering av folköl – helst två (2) veckor innan och senast
dagen innan försäljning påbörjas.

Samtliga ärenden rörande serveringstillstånd ställs till kommunens alkoholhandläggare.

2.4. Hur en utredning om serveringstillstånd går till

Nedan följer en generaliserad tidsplan över hur en utredning om serveringstillstånd går till.
Observera att tidsplanen kan förändras om det framkommer eller tillkommer nya uppgifter
under handläggningens gång!
Det första som händer efter att en ansökan kommit in till kommunen är att:

· Ansökan diarieförs och blir en allmän handling.
· En faktura med handläggningsavgift skickas ut, för stadigvarande serveringstillstånd är

det ansökningsavgiften och för tillfälliga serveringstillstånd består
handläggningsavgiften av ansökningsavgift och tillsynsavgift. Ingen handläggning
påbörjas förrän handläggningsavgiften är betald.
Observera att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka vid avslag!

· Remisser skickas ut till remissinstanserna. Samtliga remissinstanser har sedan minst
14 dagar på sig att avge sina yttranden.

· Eventuellt kunskapsprov genomförs i kommunhuset, boka tid med
alkoholhandläggare.

När fakturan betalats, samtliga handlingar från sökande inkommit och yttranden från samtliga
remissinstanser inkommit sker följande:

· Handläggningen startar. Alkoholhandläggare sammanställer yttranden, granskar
handlingar, besöker serveringslokaler och kök samt för samtal med sökanden om
olika frågor. Ibland behövs kompletteringar av handlingar.

· Informationen sammanställs i en utredning.
· Sökande får del av utredningen för kommunicering. Justering på grund av eventuella
misstag/feltolkningar görs.

Alkoholhandläggare har delegation på till exempel beslut om serveringstillstånd för slutna
sällskap och tillfälligt utökad serveringstid och kan som regel fatta beslut så här långt i
utredningen. Utredning för andra former av serveringstillstånd går vidare enligt nedan.

· Utskick av handlingar till ledamöter i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.
· Bygg- och miljönämndens arbetsutskott fattar bland annat beslut om tillfälliga tillstånd till
allmänheten. När protokollet är justerat får sökanden del av beslutet.
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Om bygg- och miljönämnden är det beslutande organet lämnar bygg- och miljönämndens
arbetsutskott över utredningen och ett förslag till beslut till bygg- och miljönämnden.

· Nytt utskick av handlingar till bygg- och miljönämndens ledamöter.
· Bygg- och miljönämnden fattar beslut. När protokollet är justerat får sökanden del av
beslutet. Sökande kan begära rätt att närvara vid bygg- och miljönämndens
sammanträde om de så önskar.

Oavsett vilken delegation som gäller för beslutsfattande avslutas varje ärenden sedan på
detta sätt.

· Alkoholhandläggare skriver ut tillståndsbevis och sänder detta och beslutshandlingar till
sökande, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Skattekontoret i
Värnamo och räddningstjänsten. Alkoholhandläggare lägger även in
serveringstillståndets uppgifter i Folkhälsomyndighetens tillståndsregister via Internet.

· Ärendet avslutas och arkiveras på bygg- och miljöförvaltningen.

2.5. Remissyttranden

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in Polismyndighetens yttrande vid
handläggning av en ansökan om stadigvarande serveringstillstånd och vid tillfälligt
serveringstillstånd till allmänheten.
Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska de lokaler som används för stadigvarande servering
vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt. Brandsäkerheten kan också vara något som
kommunen behöver beakta vid handläggningen av en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd
(bestämmelser om brandskydd i övrigt finns i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor).

Riktlinjer
Yttranden från andra myndigheter är mycket viktiga vid tillståndsprövning och bygg- och
miljönämnden hämtar regelmässigt uppgifter från andra myndigheter.

De frågeställningar som framförs i remisser är:
· Polismyndigheten: om sökande är lämplig att ansvara för alkoholservering,
eventuella hinder av ordningskaraktär för den sökta verksamheten, till exempel
närboendestörningar eller trafikstörningar samt ställningstagande till sökt serveringstid.
Uppgifter efterfrågas om vandel (anmärkningar) mot sökande och personer med
betydande inflytande (PBI).

· Räddningstjänsten: huruvida serveringsstället är lämpligt för sitt ändamål ur
brandsäkerhetssynpunkt gällande utrymningsvägar, släckredskap, tillstånd för till
exempel gasolhantering m.m. Räddningstjänsten kontrollerar även om lokalen har ett
brandskydd som är anpassat för det personantal som verksamheten söker
serveringstillstånd för.

· Miljöenheten: huruvida lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning. Om besök
gjorts i restaurangen efter registrering och vad som eventuellt framkommit då. Om
lagad mat kan tillhandahållas i tillräcklig omfattning i förhållande till restaurangens
storlek. Andra eventuella hinder för den sökta verksamheten. Om det föreligger risk
för olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet eller på grund av den sökta
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serveringstiden (så kallade närboendestörningar).
· Skatteverket: uppgifter hämtas på bolaget, sökande/ägare och PBI.
Bolaget: innehav eller återkrav av F-skattsedel, AG-registrerad, moms-registrerad och
hur ofta moms redovisas. Saldo på skattekontot, aktuella betalningsuppmaningar,
aktuell skatteskuld hos kronofogdemyndigheten, antal betalningsuppmaningar,
restförda skatteskulder, huruvida särskild självdeklaration lämnas, förseningsavgifter,
redovisas 0 kr i moms, redovisas 0 kr i lön i skattedeklarationen och om
inkomstdeklaration lämnas. Kontrollbesök och eventuella beslut om kontrollavgifter
och eventuellt belopp.
Företrädarna för bolaget (ägare, styrelseledamöter, PBI): om de deklarerat de tre (3)
senaste åren, inkomst av tjänst, över/underskott av näringsverksamhet och
över/underskott av kapital. Om personen inte har deklarerat – orsak till detta.
Huruvida det föreligger någon skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten för indrivning
och eventuellt belopp och vilka fastigheter personen ägde 31/12 (föregående år).

· Kronofogdemyndigheten: om sökanden eller det bolag denna företräder har
betalningsanmärkningar, har brustit i sin skyldighet att betala in skatter/sociala avgifter
eller är föremål för exekutiva åtgärder. Finns det registreringar ska dessa redovisas.

· Andra förvaltningar inom Gislaveds kommun: om en ansökan gäller något som
tangerar andra förvaltningars områden och expertis kan det vara relevant att de
förvaltningarna får yttra sig i ärendet. Det kan gälla exempelvis ett tillfälligt
serveringstillstånd i en idrottsanläggning då remiss kan skickas till fritidsförvaltningen
för att förvaltningen ska yttra sig om lämpligheten i att servering sker där. Ett annat
exempel är att det vid en ansökan om serveringstillstånd i områden som är kända för
problem med social utslagning eller missbruksproblem kan vara relevant att
socialförvaltningen får yttra sig över lämpligheten i att servering sker i det området.

2.6. Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet & andra
skäl

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen avslå en ansökan om serveringstillstånd om
serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet eller medföra särskild risk för människors hälsa.

Riktlinjer
Remissinstansernas yttrande, främst från Polismyndigheten och miljöenheten på bygg- och
miljöförvaltningen, har stor betydelse.
Nedan följer exempel på faktorer som påverkar utredningen och därmed beslut i ärenden
gällande serveringstillstånd

· Störningar för omgivningen (närboendestörningar): restauranger som ligger i
bostadsområden ger ökad risk att störa nattvilan för närboende. Centralt belägna
bostäder får dock räkna med någon mera störning än bostäder i rena
bostadsområden.

· Hög restaurangtäthet kan påverka den allmänna ordningen och laglydnaden: om
tätorten redan har många serveringstillstånd och det är styrkt att det inte finns
underlag för fler serveringstillstånd i området kan serveringstillstånd nekas vid
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nyetablering. Även frekvent förekomst av oordning och onykterhet som har
anknytning till allt för stor nöjesverksamhet kan påverka om ytterligare
serveringstillstånd beviljas.

· Restaurangens inriktning: bygg- och miljönämnden kan neka serveringstillstånd
om restaurangen är allt för inriktad på alkoholförsäljning, till exempel ren pub
verksamhet. Serveringstillstånd kan även vägras om restaurangens meny är allt för
begränsad.

· Kända geografiska problemområden: serveringstillstånd kan nekas i områden
som är kända för problem med till exempel social utslagning och
missbruksproblematik. På samma sätt kan serveringstillstånd nekas om restaurangen
ligger i nära anslutning till boende för personer med alkoholberoende, till exempel
behandlingshem.

· Ungdomshänsyn: serveringstillstånd kan nekas om serveringen befaras öka
konsumtionen av alkoholdrycker hos ungdomar. Så kan det vara om restaurangen är
placerad i närheten av ungdomsgårdar, skolor och andra platser där ungdomar
samlas.
Bygg- och miljönämndens uppfattning är att servering kan ske i lokaler som
samutnyttjas, men endast på tider då det inte förekommer någon verksamhet riktad
mot ungdomar i lokalen.

· Idrottsanläggningar: Alkoholservering bör i allmänhet inte ske i
idrottsanläggningar. Gislaveds kommuns uppfattning är att alkohol och idrott inte hör
ihop. Alkoholförsäljning bör inte heller finansiera idrottsverksamhet. Kommunens
generella uppfattning är att alkohol inte ska förekomma i kommunala fritids- och
idrottsanläggningar, i synnerhet inte när det pågår barn- och ungdomsverksamhet.
Kommunen förespråkar emellertid inte ett absolut alkoholförbud på alla
idrottsanläggningar utan en övergripande lämplighetsbedömning görs i varje enskilt
fall. Det kan röra sig om exempelvis en konsert, en motortävling, jubileumsfest eller
liknande. En förutsättning för att ett serveringstillstånd ska kunna beviljas i en
kommunal idrottsanläggning är att det inte pågår barn- och ungdomsverksamhet samt
att det i övrigt bedöms som lämpligt.

· Serveringstillstånd i livsmedelsbutik eller shoppingcentrum: samma krav på
riklig meny och avgränsad serveringsyta gäller som vid övrig servering.

· Serveringstillstånd i anslutning till trafikleder: försiktighet bör råda vid
beviljande av serveringstillstånd i trafiknära serveringar. Alkohol och bilkörning hör
inte samman. Onykterhet och oordning är även olämpligt vid starkt trafikerade leder
då det leder till uppenbara risker för olyckor.

2.7. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för serveringsansvariga

Enligt 8 kapitlet 18 § alkohollagen ska tillståndshavaren eller av denne utsedd
serveringsansvarig person ha tillsyn över serveringen och vara närvarande på
serveringsstället under hela serveringstiden. Personen som utses till serveringsansvarig ska
vara minst 20 år fyllda och vara lämplig för uppgiften med hänsyn till sina personliga
egenskaper och omständigheterna i övrigt.

Att tillståndshavaren har kunskap om alkohollagen och dess regler är ett krav för att
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serveringstillstånd ska meddelas och visas genom att tillståndshavaren eller dess PBI
genomför ett kunskapsprov. Det finns inget krav på att serveringspersonalen måste
genomföra samma kunskapsprov. Istället är det upp till tillståndshavaren att utse en
serveringsansvarig person som är lämplig. En del i lämplighetskravet är att den utsedda
serveringsansvariga personen har kännedom om alkohollagen och anslutande föreskrifter.

Gislaveds kommun anordnar i samarbete med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner
utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering” 1-2 ggr/år.
Målgrupp är främst tillståndshavare och serveringsansvariga personer men även
restaurangernas övriga serveringspersonal och ordningsvakter.
Dessa utbildningar brukar vara väldigt uppskattade av deltagarna då de känner sig tryggare på
sitt jobb när de har fått en ordentlig utbildning gällande vilka rättigheter och skyldigheter de
faktiskt har.

Från och med 1 januari 2019 är det ett önskemål att samtliga personer som anmäls som
serveringsansvariga till Gislaveds kommun har genomgått utbildning i ansvarsfull
alkoholservering eller att de i samband med anmälan till kommunen anmäls till det årets
utbildningstillfälle.
Önskemålet om att samtliga serveringsansvariga personer genomgår utbildning i Ansvarsfull
alkoholservering är för att säkerställa att servering sker på ett sätt som upprätthåller
ordningen även då tillståndshavaren inte är på plats.

Om serveringsansvariga inte genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering och det
uppstår problem på serveringsstället kan Gislaveds kommun komma att utföra mer tillsyn än
beräknat vilket kommer medföra en högre tillsynsavgift för det året. Extra tillsyn debiteras
enligt bygg- och miljönämndens timtaxa per påbörjad timme.

Om problemen är allvarliga kan bristen på kunskap hos serveringsansvariga leda till att
tillståndshavaren meddelas någon form av sanktion; erinran, varning eller att
serveringstillståndet återkallas, då tillståndshavaren brustit i sitt ansvar att utse lämpliga
personer till serveringsansvariga.
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3. Riktlinjer vid servering

3.1. Serveringstider

3.1.1. Generellt om serveringstider

Rättsregel
Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider är en viktig del av den
svenska alkoholpolitiken och social hänsyn ska gå före affärsmässiga eller konkurrensmässiga
hänsyn. Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre serveringstid behöver därför
inte motivera bifall till en annan ansökan.

När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska kommunen beakta om
serveringstiden kan medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om den kan
innebära särskild risk för människors hälsa. Skyddet för människors hälsa och intresset av att
upprätthålla ordning, nykterhet och säkerhet ska stå i förgrunden när kommunen prövar
sena serveringstider.

Riktlinjer
Bygg- och miljönämndens policy är att serveringstillstånd kan beviljas mellan klockan 11:00-
02:00. Varje ansökan behandlas individuellt vad gäller serveringstider och Polismyndighetens
och miljöenhetens yttranden har mycket stor betydelse. Vid kommunens ställningstagande
till serveringstid beaktas bland annat:

· Risken för närboendestörningar vid sena serveringstider.
· Forskning som stöder uppfattningen att förlängt öppethållande ger ökad konsumtion

av alkoholdrycker som i sin tur ger ökat våld.
· Om remissinstanserna och bygg- och miljönämnden ställer sig positiva till längre

öppethållande kan beslut beviljas under en prövotid med efterföljande utvärdering.
Beslutet kan även vara förenat med villkor om till exempel extra vakter eller
bordsservering.

3.1.2. Tillfälligt utökad serveringstid

Kommunen kan fatta beslut om tillfälligt utökad serveringstid för restaurangverksamhet med
stadigvarande serveringstillstånd i Gislaveds kommun. Denna möjlighet kan utnyttjas av
sökanden vid helger och evenemang som bedöms som lämpliga och seriösa ur kommunal
synpunkt. För meddelande av tillfälligt utökad serveringstid krävs att remissinstanserna inte
befarar olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa.
Risken för närboendestörningar har alltid stor betydelse vid beslut om tillfälligt utökad
serveringstid.

Betydande vikt läggs alltid vid Polismyndighetens och miljöenhetens yttranden. Varje ansökan
om tillfälligt utökad serveringstid bedöms utifrån de omständigheter som föreligger i det
enskilda fallet. Att en restaurang tidigare meddelats tillfälligt utökad serveringstid innebär
inte automatiskt att samma restaurang kan meddelas tillfälligt utökad serveringstid igen. Inte
heller kan en sökande som fått avslag på sin ansökan hänvisa till att en annan sökande fått
tillfälligt utökad serveringstid.
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Villkor om extra vakter förekommer vanligen vid tillfälligt utökad serveringstid till
allmänheten.
Serveringstid för slutna sällskap beslutas normalt efter en något mindre restriktiv
bedömning. För servering under arbetsveckor är bedömningen dock restriktiv även vid
servering till slutet sällskap på grund av risken för närboendestörningar. Även i dessa fall har
Polismyndighetens och miljöenhetens yttrande stor betydelse.

3.2. Matutbud och lättdrycker

3.2.1. Stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten

Rättsregel
För att kunna meddelas ett stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten krävs att
tillståndshavaren har ett eget kök i anslutning till serveringslokalen och erbjuder gästerna
lagad eller på annat sätt tillred mat enligt 8 kapitlet 12 § alkohollagen. Gästerna ska kunna
erbjudas ett varierat utbud av maträtter men efter klockan 23.00 får matutbudet begränsas
till ett fåtal enklare maträtter.

Ett varierat utbud av maträtter innebär att gästerna ska erbjudas ett flertal maträtter av
varierat slag. Det ska finnas ett flertal förrätter, ett flertal huvudrätter och ett flertal
efterrätter att välja mellan. Detta krav gäller fram till klockan 23.00. Efter klockan 23.00 får
matutbudet begränsas till ett fåtal enklare rätter, exempelvis kalla rätter eller rätter som kan
värmas i mikro.

Enligt 8 kapitlet 22 § alkohollagen ska lättdrycker finnas att tillgå i tillfredsställande urval och
omfattning.

Riktlinjer
I Gislaveds kommun är det sällan det kommer nya gäster som ska äta mat under den senare
delen av kvällen. Att kräva att restaurangen har full meny och fullt bemannat kök fram till
23.00 alla dagar i veckan är därför inte motiverat. Från klockan 21.00 kan en restaurang
anses erbjuda gästerna ett tillräckligt varierat utbud av maträtter om restaurangen erbjuder
sina gäster minst en förrätt, ett vegetariskt alternativ (inte enbart sallad eller annat tillbehör),
minst en kötträtt, minst en fiskrätt och minst en efterrätt.

Efter klockan 23.00 räcker det att erbjuda enklare rätter, dock inte enbart snacks som
nötter eller chips.

När det gäller lättdrycker så är det inte tillräckligt att serveringsstället kan erbjuda gästerna
vatten eller läsk. Det krävs att det finns minst ett alkoholfritt alternativ per alkoholdryck.
Om gästerna kan beställa vitt vin ska de även kunna beställa alkoholfritt vitt vin, om de kan
beställa rött vin ska de kunna beställa alkoholfritt rött vin, om de kan beställa drinkar ska de
kunna få en alkoholfri drink och om det finns starköl ska det finnas lättöl eller alkoholfri öl,
gärna båda.
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3.2.2. Stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap och tillfälliga
serveringstillstånd

Rättsregel
För att kunna meddelas ett stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap eller ett
tillfälligt serveringstillstånd krävs att tillståndshavaren tillhandahåller tillredd mat, enligt 8
kapitlet 15 § alkohollagen.

För stadigvarande servering till slutet sällskap eller tillfällig servering finns inget krav på eget
kök vilket innebär att tillståndshavaren inte behöver vara den som lagar eller tillreder maten.

Riktlinjer
Så länge tillståndshavaren erbjuder och serverar maten till gästerna kräver inte Gislaveds
kommun att tillståndshavaren har tillagat maten själv. Det är därför okej att catera in mat
från en annan restaurang eller servera enklare rätter som pizza, hamburgare och nachos. Det
är dock viktigt att erbjuda mat under hela serveringstiden!
För lättdrycker gäller samma regler som för stadigvarande serveringstillstånd, minst ett
alkoholfritt alternativ per alkoholdryck ska finnas på menyn.

3.3. Serveringsyta

3.3.1. Generellt om serveringsyta

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst
avgränsat utrymme. Detta utrymme kan vara en serveringslokal eller annat
serveringsutrymme. Med serveringslokal avse exempelvis matsalen eller dansgolvet i en
restaurang och med annat serveringsutrymme avses exempelvis en uteservering.
När en sökande lämnar in sin ansökan ska de serveringsytor som önskas uppges. Detta ska
visas både på ansökningsblanketten och genom att en planritning lämnas in.

Observera att alla serveringsytor måste vara överblickbara för serveringspersonalen! Det
innebär att ytor som kök, omklädningsrum eller loger, toaletter och liknande ytor aldrig kan
omfattas av ett serveringstillstånd.
Om det bedöms att en serveringsyta är svår att överblicka för serveringspersonalen kan
serveringstillstånd villkoras med att servering endast får ske genom bordsservering eller med
att serveringspersonal hela tiden måste cirkulera i lokalen.

3.3.2. Uteservering

Rättsregel
En uteservering måste finnas i direkt anslutning till serveringsstället eller i dess omedelbara
närhet. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en
uteservering än inomhus.
Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora tiderna för när
uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får störa
omgivningen, till exempel de närboende.
Om kommunen inte har villkorat tillståndet med en särskild utrymningstid för
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uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det vill säga 30 minuter efter den
serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.
Riktlinjer

· Tider på uteserveringar: den vedertagna serveringsperioden för uteserveringar i
Gislaveds kommun är från 1 april till 31 oktober årligen. Avvikelser för speciell
verksamhet kan förekomma. Serveringstiden på uteserveringen är vanligen densamma
som inomhus i restaurangen men kan begränsas om det finns risk för till exempel
närboendestörningar.

· Uteserveringens utformning: en uteservering ska omfatta ett visst avgränsat
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Avgränsningen består vanligen av väl
förankrat staket med en öppning. Observera att räddningstjänsten kan ha synpunkter
angående staketets höjd och antalet öppningar på grund av brandsäkerheten.
Uteserveringen ska placeras i direkt anslutning till restaurangen eller i dess
omedelbara närhet. Uteserveringen ska vara överblickbar inifrån restaurangen, i annat
fall kan bordsservering ställas som villkor. Antalet sittplatser på uteserveringen ska
vara anpassat till dess storlek och det antal personer som räddningstjänsten godkänt
uteserveringen för.
Vidare ska en uteservering vara tillgänglig för alla, även för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Uteserveringen ska vara enkel och inordna sig i
karaktären på omgivande hus. Uteserveringarna ska uppfattas som en del i
gaturummet och därför förordas parasoller eller fritt hängande markiser. Markiser
ska inordnas i husens fasader och gavel ska vara öppen. Traditionella väggar får inte
förekomma. Den lägsta höjd som tillåts för parasollers eller markisers underkant är
2,20 meter över mark.

· Markupplåtelse: när fastighetsägaren upplåter marken krävs att avtal upprättas om
rätt att disponera marken för uteservering. Om uteserveringen är belägen på
kommunens mark ska kontrakt upprättas med Mark- och exploateringsenhet på
Gislaveds kommun. Uteservering på allmän plats kräver också tillstånd från
Polismyndigheten.

· Behov av bygglov: att avgränsa uteserveringen med ett staket, inte högre än 1,2
meter ovanför omgivande mark, och lägga trätrall direkt på mark är normalt inte
bygglovspliktigt. Sökande ansvarar själv för kontakten med bygg- och planenheten om
frågor angående eventuellt bygglov för uppförande av uteservering.

3.3.3. Införselförbud av alkoholdryck på serveringsställe

Rättsregel
Enligt alkohollagens 8 kapitel 24 § finns vissa begränsningar gällande förtäring av och förvaring
av alkoholdrycker på serveringsställen. Dessa förbud gäller dock inte för folköl.

Det är inte tillåtet att dricka eller tillåtas dricka någon annan alkoholdryck än den som
serveras i enlighet med serveringstillståndet, gäster får inte tillåtas ta med sin egen
alkoholdryck och dricka på ett serveringsställe. Vidare innebär samma regel att en
tillståndshavare som har serveringstillstånd för öl och vin inte får servera spritdryck eller
andra jästa alkoholdrycker på sitt serveringsställe. Vidare gäller att alkoholdrycker som inte
får serveras på ett serveringsställe inte heller får förvaras där.
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Riktlinjer
Sammantaget innebär dessa begränsningar att gäster inte bör tillåtas att ta med egen
alkoholdryck in på serveringsstället, även om dessa drycker inte är avsedda att drickas på
serveringsstället!
Undantag kan dock göras för presenter om det är uppenbart att alkoholdrycken inte ska
drickas på serveringsstället, till exempel genom att alkoholdrycken är inslagen eller liknande.

3.4. Gemensamt serveringsutrymme

Rättsregel
I 8 kapitlet 14 § alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja ett
gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att
servera alkoholdrycker på samma yta. En förutsättning för ett gemensamt
serveringsutrymme är att samtliga sökanden har ett varsitt serveringstillstånd för sin
verksamhet. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett
gemensamt serveringsutrymme

Riktlinjer
Gemensamt serveringsutrymme kan förekomma vid till exempel festivaler och i köpcentra
på så kallade mattorg. Vid ansökan gäller att:

· Varje restaurang ska ha ett eget serveringstillstånd med den sökta serveringstiden, det
är dock möjligt att ansöka om eget serveringstillstånd samtidigt med en gemensam
ansökan.

· Alla tillståndshavare ska ansöka tillsammans om gemensamt serveringsutrymme.
· Serveringsytan ska vara avgränsad från omgivningen med staket eller annan

avskärmning samt vara överblickbar för all serveringspersonal.
· Den serveringstid som samtliga deltagande tillståndshavare har är vanligen den som

beviljas för det gemensamma serveringsutrymmet.
· Vid behov kan kommunen komma att besluta om ordningsvakter och/eller

bordsservering.
· Tillståndshavarna ansvarar gemensamt för att ordning och nykterhet råder.
· Vid överträdelser av alkohollagen eller andra gällande föreskrifter på området kan

kommunen återkalla tillståndet för gemensamt serveringsutrymme även om man inte
kan fastställa vilken av tillståndshavarna som är ansvarig för överträdelsen.

3.5. Lokalens lämplighet från brandsäkerhetssynpunkt

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska en lokal som används för stadigvarande servering av
alkoholdrycker till allmänheten eller för stadigvarande servering av alkoholdrycker till slutet
sällskap vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Detta innebär att stadigvarande
serveringstillstånd inte kan meddelas utan att kommunen fått upplysningar från den sökande
om brandskyddet för lokalen.

Riktlinjer
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Det är den sökande som ansvarar för brandskyddet för den lokal som serveringstillstånd
söks för. Den information om brandskyddet som kommunen behöver få in gäller allt från
utrymningsvägar till släckredskap och att brandskyddet är anpassat för det personantal som
sökanden vill kunna servera på samma gång i lokalen.

Alkoholhandläggare samarbetar med räddningstjänsten för att säkerställa att den
dokumentation om brandskyddet som sökanden lämnar in vid ansökan om
serveringstillstånd motsvarar ett lämpligt brandskydd för den verksamhet som sökanden
avser bedriva i lokalen.
Räddningstjänsten gör besök i lokalen för att på plats kunna bedöma brandskyddet. Detta
besök kan inte alltid ske i samband med en ansökan om serveringstillstånd varför det är
mycket viktigt att sökanden är noggrann i sin beskrivning av brandskyddet och att
brandskyddet på plats i lokalen överensstämmer med det som beskrivs i dokumentationen!

Om det vid besök från räddningstjänsten efter meddelat serveringstillstånd skulle visa sig att
brandskyddet i lokalen inte motsvarar den inlämnande dokumentationen kan
alkoholhandläggaren behöva vidta åtgärder mot tillståndshavaren. De åtgärder som kan
komma i fråga är en erinran (en formell tillsägelse), en varning eller återkallande av
serveringstillståndet och vilken form det blir beror på hur allvarliga bristerna i brandskyddet
är.

3.6. Ordning & nykterhet

Rättsregel
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet i alkohollagen och bestämmelser om
servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet alkohollagen. I alkohollagens 1 kapitel 11 § står
det att försäljning kallas servering om drycken ska förtäras på stället.
Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering.

3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § alkohollagen handlar om att se till att hålla ordning där man
säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska skador i möjligaste
mån förhindras vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder
ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20 § alkohollagen ska personal
vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och
onykterhet undviks.

Riktlinjer
Servering av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är
återhållsamhet vid servering, att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet på
ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet. Även övrig
oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas.

· Tillsynsverksamheten, i dess olika delar, syftar till kontroll över
alkoholserveringen.

· Restriktiv bedömning av tillstånd för servering av spritdrycker till slutna
sällskap när sökande är en förening eller privatperson på grund av att dessa oftast
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har mindre erfarenhet av servering.
· Försäljning och servering av större mängder alkohol till en person eller en

grupp ska undvikas. Hela flaskor med spritdrycker, ölhinkar, shotsbrickor med mera
får endast förekomma vid bordsservering med serveringspersonal närvarande.

· Bygg- och miljönämnden kan besluta om att servering endast kan ske i form av
bordsservering.

· Behov av internpolicy: Alla restauranger med serveringstillstånd bör ta fram klara
nedskrivna riktlinjer både för sina gäster och för sin personal. Där ska klart framgå
vad som gäller. Exempel på policy finns publicerad på Gislaveds kommuns hemsida,
www.gislaved.se. För att hitta rätt gå in på Näringsliv och arbete, välj Tillstånd, regler och
tillsyn till vänster, gå till Serveringstillstånd och leta upp Policy för gäster eller Policy för
personal under Ladda hem till höger på hemsidan.

· Önskemål om kunskap i alkohollagen för serveringspersonal: För att
serveringspersonal ska kunna servera alkohol på ett enligt alkohollagen ansvarsfullt
sätt behöver de utbildning. Det är tillståndshavarens/arbetsgivarens ansvar att
personalen har tillräckliga kunskaper. Bygg- och miljönämnden erbjuder i samarbete
med GGVV kommunerna utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (AAS).

Denna bild kan vara ett stöd för bedömning av berusningsläget. Märkbart
påverkade personer ska inte längre serveras alkohol och inte vara kvar på serveringsstället.

3.7. Villkor vid meddelande av serveringstillstånd

http://www.gislaved.se
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Rättsregel
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd
också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar.
Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också
beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel utökad serveringstid och utökning
av serveringsytan. Villkoren får inte vara generella utan behovet av olika villkor ska bedömas
i varje enskilt fall. Kommunen kan däremot beskriva under vilka förutsättningar ett beslut
kan komma att villkoras.

Riktlinjer
Exempel på vad villkoren kan avse:

· Ordningsvakter: villkor om förordnade ordningsvakter är vanligt vid sena
serveringstider (till exempel vid sena serveringstider, vid tillfällig servering till
allmänheten och vid nöjesverksamhet). Antal ordningsvakter följer Polismyndighetens
rekommendationer och beslutas i tillstånd från samma myndighet.

· Antal gäster på serveringsstället: fastställs av räddningstjänsten. Detta görs dels
vid yttrande i samband med ansökan om serveringstillstånd och vid ombyggnad av
lokaler.

· Bordsservering: villkor om bordsservering alternativt att serveringspersonalen ska
cirkulera på serveringsytan kan användas när uppsikten över serveringslokalen eller
uteserveringen är begränsad.

· Utbildning för personal: tillståndshavaren har ansvar för att serveringspersonalen
har kunskap i alkohollagen. Kursen Ansvarsfull alkoholservering AAS erbjuds samtliga
tillståndshavare varje år och det är ett önskemål att samtliga serveringsansvariga och
gärna även annan serveringspersonal genomgår denna kurs minst vart fjärde år.

· Särskild säkerhetsutrustning: villkor om särskild säkerhetsutrustning på
serveringsstället vid sen serveringstid kan förekomma i särskilda fall.

· Redovisning av försäljning: villkor om särredovisning av all försäljning av mat,
dryck samt försåld volym av alkoholdrycker kan användas vid tillfällig servering till
allmänheten. Utöver särredovisningen kan kommunen kräva att en kopia av
kassarapporten lämnas senast en (1) månad efter arrangemang. Detta görs som ett
led i den inre tillsynen.

3.8. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten & slutet sällskap

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Riktlinjer
3.8.1. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Servering vid evenemang som vänder sig till allmänheten, till exempel pausservering vid
teater, festivaler (öltält), provsmakning till allmänheten.

· Prövning av ansökan: tillstånd bör endast meddelas om serveringen ingår som en del i
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ett större arrangemang som i sig är seriöst.
· I möjligaste mån ska tillfälliga tillstånd till allmänheten knytas till restauranger som har
stadigvarande serveringstillstånd eller till personer som har omfattande erfarenhet av
serveringsverksamhet. Om så inte är fallet krävs att kunskap i alkohollagen visas genom
kunskapsprov.

· Vid denna typ av servering bör servering av spritdrycker medges endast undantagsvis.
· Yttranden från Polismyndigheten och räddningstjänst med flera har stor betydelse.
· Ett etablerat restaurangföretag kan ha serveringar till allmänheten på en rad olika
platser under ett år. Blir det många serveringar i samma lokal bör det övervägas om
det istället är möjligt att ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

· Antal dagar: Ett tillfälligt evenemang, exempelvis en festival, får pågå i maximalt en helg.
Ett tillfälligt serveringstillstånd kan också avse en period, från fyra (4) dagar upp till tre
(3) månader (tillfälligt säsong).

· Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten görs en omfattande utredning
eftersom det ofta sker servering till ett stort antal personer.

· Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beslutas av bygg- och
miljönämndens arbetsutskott. Sökande bör därför lämna in sin ansökan minst en
månad före arbetsutskottets sammanträde.

3.8.2. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Vad kännetecknar ett slutet sällskap?
Med ett slutet sällskap avses en begränsad krets av personer som har någon form av
gemensamt intresse, såsom en förening eller annan sammanslutning, där alkoholservering
endast är ett komplement till den övriga verksamheten och vanligen förekommer vid
enstaka tillfällen. Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker ska arrangören i
förväg veta vilka personer som deltar. Gästlista ska kunna uppvisas.

Under pågående tillställning får serveringslokalen inte vara öppen för gäster som i förväg inte
har anmält sig. Gäster får därför inte ges möjlighet att lösa medlemskap i dörren! Tillfälligt
serveringstillstånd för slutna sällskap kan även meddelas till företag för servering vid
personalfester eller liknande.
Annonsering av arrangemanget till allmänheten får inte ske, men får förekomma till
medlemmar i en förening. Flera slutna sällskap tillsammans kan aldrig utgöra ett slutet
sällskap.

· Prövning av ansökan: tillstånd bör endast meddelas om serveringen ingår som en
del i ett större arrangemang som i sig är seriöst.

· Kunskap i alkohollagen krävs, vilket visas genom kunskapsprov.
· Yttranden från Polismyndigheten och räddningstjänst begärs. Eventuellt begärs

yttrande från Skatteverket också.
· Prövning av ansökan: en något enklare utredning utförs. Beslut fattas av bygg- och

miljönämndens arbetsutskott om det gäller ett tillfälligt säsongstillstånd (tre
månader) och av alkoholhandläggare om det gäller ett enstaka tillfälle (max tre
dagar).

· Villkor i beslut: sökande ska skicka in en gästlista till Gislaveds kommun senast en
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(1) timme innan servering påbörjas. Denna gästlista ska vara identisk med den som
används under eventet och ingen person som inte står med på listan får ges inträde
till eventet.

· Om samma sökande ansöker om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap flera
gånger per år, flera år i följd bör sökanden överväga att istället ansöka om ett
stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap.

4. Kommunens tillsynsverksamhet
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4.1. Olika former av tillsyn

Rättsregel
Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av
alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 och 3 § alkohollagen.

Riktlinjer
Gislaveds kommun har kommunala riktlinjer för tillsynsarbetet som är politiskt förankrade.
Utöver riktlinjer upprättas varje år en tillsynsplan som beskriver kommunens planerade
tillsynsarbete under året mer detaljerat. Nedan följer huvuddragen för olika sätt att arbeta
med tillsyn.

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, exempelvis
utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen och
nätverksmöten mellan myndigheter och branschen. Det är också kommunens arbete med
att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på
serveringsstället. Kommunen bör dock inte uppträda som konsult eller ge förhandsbesked
om hur en tillståndshavare ska agera i specifika ärenden.

Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har
provsmaknings- eller serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig
och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som
Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen är administrativ och
sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. Alkoholhandläggaren i
Gislaveds kommun genomför regelmässigt inre tillsyn 2 gånger/år (februari och augusti) då
uppgifter från Polismyndigheten och Skatteverket hämtas med remisser. Med jämna
mellanrum hämtas även uppgifter från räddningstjänsten gällande serveringsställets lämplighet
utifrån brandsäkerhetssynpunkt samt rekommenderat personantal.

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet,
framför allt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet
med alkohollagen.
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, vilket innebär att kommunen
tillsammans med myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten
gör en gemensam tillsyn på serveringsstället.

Antalet tillsynsbesök beror på den verksamhet restaurangen har. En verksamhet som är
inriktad på att sälja mycket alkoholdryck får fler tillsynsbesök än en verksamhet som är
inriktad på att sälja lite alkoholdryck. Nöjesställen får i regel fler besök än mer renodlade
matrestauranger. Inkommer tips och anmälningar samt om tillsynsärenden pågår eller om
det har uppstått problem på ett serveringsställe kan det bli extra besök.

Besöken kan utföras av alkoholhandläggare i sällskap med tjänsteman från Gislaveds
kommun. Sedan 2016 finns ett samverkansavtal med Värnamo kommun om ett samarbete
mellan alkoholhandläggarna vid tillsynsbesök. Tillsynsbesöken kan även vara anonyma.
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Utöver den tillsyn som görs enligt alkohollagen har räddningstjänsten möjlighet att
genomföra tillsyn över brandskyddet i lokalen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Detta kan ske av räddningstjänsten själva eller vid en så kallad samordnad tillsyn med
alkoholhandläggare.

Inre och yttre tillsyn kan leda till att ett tillsynsärende öppnas och att förnyade remisser
skickas till de berörda myndigheterna. Det kan också leda till förslag om sanktionsåtgärder.
Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. En genomförd tillsyn
ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har framkommit med anledning av
tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.

Kommunen (i Gislaveds kommun bygg- och miljönämnden) och Polismyndigheten har
gemensamt tillsynsansvar över alkoholservering (Yttre tillsyn). Vid tillsyn tittas bland annat på
följande:

· Att servering av alkoholdrycker sker med återhållsamhet (ingen överservering).
Märkbart påverkade personer ska inte serveras. Om de är störande ska de avvisas
från restaurangen.

· Att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år.
· Att ingen servering sker utan/utöver tillstånd.
· Att tillredd mat tillhandahålls i tillräcklig omfattning.
· Att lättdrycker finns i tillräcklig omfattning. Läsk och bordsvatten är inte tillräckligt.
· Att ordningen är god i och utanför serveringslokalen och att ingen alkohol förs in

eller ut från serveringsstället.
· Serveringsansvarig person ska alltid finnas tillgänglig på serveringsstället.
· Bara anställda av tillståndshavaren eller personer som är inhyrda av ett

bemanningsföretag får arbeta som köks- eller serveringspersonal. Samtliga anställda
ska finnas angivna i personalliggaren.

· Olämplig prissättning av alkohol. Mängdrabatt på alkohol, till exempel ”2 till priset av
1” är inte tillåten. Sedvanlig ”Happy Hour” där priset på alkoholdrycker, lättdrycker
och mat sänks under en begränsad tid på dagen är dock tillåten.

· Att ingen oanmäld ombyggnation av serveringsstället har skett. All ombyggnad ska
anmälas i förhand till alkoholhandläggare och godkännas av räddningstjänsten när det
är klart.

· Att restaurangen har tillräckligt antal sittplatser.
· Att det fastställda maximala personantalet som lokalen har serveringstillstånd för inte

överskrids.
· Att bokföringsrutiner fungerar.
· Ifrågasatt efterlevnad av annan lagstiftning, till exempel kassaregisterlagen,

marknadsföringslagen.

4.2. Riktlinjer gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Rättsregel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som
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har provsmaknings- eller serveringstillstånd.

Riktlinjer
I ett cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting finns mer information om tillstånds-
och tillsynsavgifterna och om självkostnads- och likställighetsprinciperna (Cirkulär 10:77, ”En
ny alkohollag”).
Gislaveds kommuns aktuella ansöknings- och tillsynsavgifter finns på kommunens hemsida,
www.gislaved.se. Taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter beslutas av kommunfullmäktige
och baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i
kommunallagen (2017:725).
Tillsynsavgifterna för stadigvarande serveringstillstånd till allmänheten är uppdelade i två
delar, en fast tillsynsavgift och en rörlig tillsynsavgift.

Den fasta tillsynsavgiften styrs av restaurangens verksamhet och delas in i olika nivåer för att
små restauranger ska ha en mindre tillsynsavgift än stora restauranger. Vilken nivå
restaurangen hamnar på beror på hur hög omsättningen för alkoholdryck är i förhållande till
restaurangens totala omsättning. Folkhälsomyndighetens restaurangrapport används som
underlag vid placeringen av tillståndshavare på olika nivåer. Om restaurangrapporten inte
lämnats in senast den 1 maj blir tillsynsavgiften för det aktuella året 20 000 kronor, det
maximala tillsynsbeloppet i Gislaveds kommun.

Den rörliga tillsynsavgiften styrs av hur väl restaurangen följer alkohollagens regler. Om en
tillståndshavare skött sin servering utan anmärkningar under ett år ska detta premieras
genom att ingen rörlig tillsynsavgift tas ut. En tillståndshavare som har problem på sin
restaurang, överservering eller mycket bråk exempelvis kan däremot komma att få betala en
rörlig tillsynsavgift under året. Anledningen är att Gislaveds kommun då haft större
kostnader än beräknat för tillsyn på den restaurangen.

Tillsynsavgiften för stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap består av en fast avgift
som debiteras en gång per år.

Tillsynsavgiften för tillfällig servering till allmänheten består av en engångssumma som
debiteras i samband med ansökningsavgiften.

För tillfällig servering till slutet sällskap tas ingen tillsynsavgift ut.

http://www.gislaved.se
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Arbetsmiljöpolicy 

I Gislaveds kommun ska arbetsmiljön vara säker, trygg och främja hälsa då målet är ett 

långsiktigt hållbart arbetsliv. Det ligger i kommunens intresse som attraktiv arbetsgivare att 

skapa arbetsförhållanden i kommunens verksamheter med möjlighet till ett meningsfullt, 

stimulerande och omväxlande arbete som ger upphov till engagemang, delaktighet, 

arbetsglädje och utveckling för medarbetarna. En god arbetsmiljö är en viktig 

effektivitetsfråga och därmed en strategisk fråga för Gislaveds kommun. 

En god arbetsmiljö uppnås genom ett systematiskt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete i en 

aktiv, öppen och ömsesidig samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga 

organisationer, så att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljön tas tillvara. 

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del av det vardagliga arbetet.  

Lagstiftning och samverkansavtal med de fackliga organisationerna i Gislaveds kommun är 

minimikrav. Det åligger förvaltningar och anställda att utifrån sin uppgift i kommunens 

verksamhet söka upprätthålla en högre standard än minimikraven för en god arbetsmiljö. 

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och arbetsmiljö, men även ett 

ansvar för sina arbetskamraters arbetsmiljö. Arbetsgivaren har dock det yttersta ansvaret för 

att medarbetaren inte utsätts för psykisk, fysisk eller social ohälsa och för att kraven och 

lagstiftningen för en god arbetsmiljö uppfylls.  

Som ett led till att vara en attraktiv arbetsgivare så tar Gislaveds kommun kraftigt avstånd 

mot alla former av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier som kan förekomma 

inom organisationen. Gislaveds kommuns ambition är att sträva efter en nollvision mot hot, 

våld, mobbning och trakasserier.  

Vid sjukdom och rehabilitering är kommunens strävan alltid att stödja och bistå 

medarbetaren. Målet är att medarbetaren i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återgå 

till ordinarie arbete eller till annat arbete i Gislaveds kommun efter sjukdom, eventuellt med 

anpassade arbetsförhållanden. 

Arbetsmiljöarbetet beskrivs och regleras i Gislaveds kommuns arbetsmiljöhandbok.  

Arbetsmiljöarbetet i Gislaveds kommun organiseras i första hand inom ramen för lokal 

samverkan.  

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter följer aktuellt delegeringsdokument. 
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Rutin – Omplacering efter avslutad rehabilitering 

SYFTE 
Om en rehabilitering avslutas på grund av att medarbetaren inte kan återgå till ordinarie arbete 
startas omplaceringsprocessen. Orsaken kan vara permanent nedsatt arbetsförmåga eller att 
medarbetaren inte medverkar i rehabiliteringen. 

OMPLACERINGSPROCESSEN 

 

Omplaceringsutredning 
Arbetsgivaren är skyldig att undersöka om det finns omplaceringsmöjligheter enligt § 7 andra stycket 
LAS. Medarbetaren och dennes fackliga organisation ska underrättas/varslas om detta inom två 
månader efter att rehabiliteringen är avslutad.  

HR-konsult kontaktas för genomförande av omplaceringsutredning. Arbetsgivaren ska erbjuda 
medarbetaren de tjänster som vid det aktuella tillfället finns lediga och som stämmer överens med 
medarbetarens kompetens och arbetsförmåga. Arbetsgivaren ska även undersöka möjligheter till 
arbetsanpassning. 
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HR-avdelningen genomför på uppdrag av chefen en omplaceringsutredning i dialog med berörda 
parter (medarbetare, chef, ev facklig part) för att undersöka vakanta tjänster inom hela kommunen 
som passar individens arbetsförmåga och kvalifikationer.  

Endast lediga tjänster omfattas av omplaceringsutredningen. Gislaveds kommun skapar inte en ny 
tjänst som skulle passa medarbetaren eller utvidgar verksamheten för att genomföra en omplacering. 
I omplaceringsutredningen omfattas både tillsvidare- och tidsbegränsade anställningar. Förutsättningen 
för att en tidsbegränsad anställning skulle vara aktuell är dock att det inte funnits någon lämplig 
tillsvidareanställning och att uppsägning därmed hade varit det enda alternativet. 

En omplacering får endast marginellt inverka negativt på andra medarbetares arbetssituation.  
I första hand sker omplaceringen inom området/arbetsplatsen. I andra hand sker omplacering inom 
förvaltningen. I sista hand sker omplacering inom hela kommunen.  
En omplacering kan föregås av en kortare period där man testar aktuellt arbete för att pröva om 
arbetsuppgifterna är lämpliga.  

Saknar arbetstagaren arbetsförmåga, så att återgång i arbete därmed inte är möjlig, kan arbetsgivaren 
överväga uppsägning av personliga skäl.  
Omplaceringsutredningen ska vara noggrann för att en uppsägning ska vara sakligt grundad. 

ANSVAR OCH ROLLER 

Medarbetare 
Medarbetaren ska aktivt delta vid möten, eventuella intervjuer osv. Medarbetaren har rätt att tacka ja 
eller nej till ett eventuellt erbjudande från arbetsgivaren vid en avslutad omplaceringsutredning.  

Närmsta chef 
Medarbetarens närmsta chef är under omplaceringsutredningen den som ansvarar för medarbetaren. 
Det kan innebära att hålla kontakten med medarbetaren och samråda med andra aktörer i processen.  

Först när omplaceringsutredningen är färdigställd, medarbetaren omplaceras eller medarbetarens 
anställning avslutas, upphör chefens ansvar. Chefen har även beslutsmandat att omplacera eller 
förflytta en medarbetare inom sin/sina verksamhet/verksamheter.  

Mottagande chef 
Mottagande chef är ansvarig för att introducera medarbetaren på ett professionellt och fullständigt 
sätt i sin verksamhet. Om en medarbetare ska testa på ett arbete för att se om arbetsuppgifterna är 
lämpliga ansvarar mottagande chef för att bereda en plats i verksamheten åt denne och ge en 
fullständig introduktion. 

HR-konsult 
HR-konsult gör en omplaceringsutredning när återgång till ordinarie arbete inte är möjligt och 
stöttar chefen vid eventuella förhandlingar med facklig organisation.  

HR-chef 
HR-chef beslutar på delegation från kommunstyrelsen om omplacering till lediga tjänster över 
förvaltningsgränserna, dvs inom hela kommunen. HR-chef beslutar även om eventuell finansiering 
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av lön under en kortare period om det krävs att medarbetare måste testa ett arbete för att se 
om arbetsuppgifterna är lämpliga. 

Förvaltningschef 
Förvaltningschef fattar beslut om omplacering inom samma förvaltning som medarbetaren är 
anställd i, samt beslutar om åtgärder som närmsta chef inte har resurser att utföra.  

Fackligt ombud 
Om medarbetaren är medlem i en facklig organisation ska berört fackförbund informeras om att en 
omplaceringsutredning ska startas. Det huvudsakliga uppdraget för det fackliga ombudet är att bevaka 
omplaceringsprocessen samt medarbetarens rättigheter och skyldigheter. 

DOKUMENTATION 
Allt som görs under en omplaceringsprocess ska dokumenteras i Adato.  

Chefen ansvarar för att dokumentera all kontakt med medarbetaren, exempelvis möten och samtal.  

HR-konsult ansvarar för att dokumentera alla formella handlingar i samband med 
omplaceringsprocessen, så som omplaceringsutredning, förhandlingsprotokoll m.m. 
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Rutin – Arbetslivsinriktad rehabilitering  

SYFTE 
Arbetsgivaren ansvarar för anpassning av arbetsmiljön samt den arbetslivsinriktade rehabiliteringen. 
Denna rutin beskriver vad som ska göras samt ansvar och roller. 

REHABILITERINGSPROCESSEN 
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A. Sjukskrivning mer än 14 dagar 
Om en medarbetare är sjukskriven så ska chefen senast dag 15 starta rehabiliteringsarbetet. 
Målsättningen är att så tidigt som möjligt få tillbaka medarbetaren i arbete. 

B. 6 sjuktillfällen under 12 månader 
Upprepad korttidsfrånvaro är också en anledning till att starta rehabiliteringsarbetet. Det är viktigt 
att undersöka behov av anpassning eller om arbetet kan vara en orsak till frånvaron. 

Senast vid det sjätte tillfället under den senaste 12-månadersperioden startas rehabiliteringsarbetet. 

C. Medarbetare eller chef ser behov 
En medarbetare kan begära en rehabiliteringsutredning om hen upplever sin arbetsförmåga nedsatt 
eller att kraven i arbetet överstiger den egna förmågan. 

En chef kan också initiera rehabiliteringsarbete om hen upplever att medarbetarens arbetsförmåga är 
nedsatt eller om det finns andra indikationer på att medarbetaren inte mår bra.  
Ett första steg kan vara ett omtankesamtal där chefen och medarbetaren samtalar om behovet av 
rehabilitering och anpassning. Vid behov startas rehabilitering.  

1. Starta rehabärende i Adato 
Steg ett är att starta ett rehabärende i Adato, kommunens rehabiliteringssystem. I Adato sparas all 
information, se mer under rubriken Dokumentation. Manual för Adato finns på Insidan. 

2. Genomför arbetslivsinriktad rehabilitering 

2.1. Genomför rehabutredning och ta fram en rehabplan 
Chefen ska tillsammans med medarbetaren utreda medarbetarens arbetsförmåga, dvs vilka 
arbetsuppgifter medarbetaren kan utföra. Chefen ska också undersöka vilka möjligheter som finns att 
erbjuda dessa arbetsuppgifter, samt vilka anpassnings- och rehabiliteringsåtgärder som behöver 
genomföras för att underlätta återgång i arbetet/fortsatt arbete. 

Utredningen ska leda till att en handlingsplan – rehabplan – tas fram, där det framgår vilka åtgärder 
som ska vidtas. Rehabplanen görs i Adato.  

Observera att det är lagkrav på att utreda och ta fram en rehabplan senast dag 30 om det är troligt 
att sjukskrivningen pågår minst 60 dagar. 

Medarbetaren ska informeras om att hen bör kontakta skyddsombud eller fackligt ombud som stöd. 
Vid möten kan även annan stödperson tas med.  

Både chef och medarbetare kan kontakta Kommunhälsan vid behov av stöd i utredning och 
framtagande av rehabplan. Se mer under rubriken Ansvar och roller. 

Sjukskrivning som helt eller delvis beror på arbetet ska anmälas som arbetsskada till 
Försäkringskassan på anmalarbetsskada.se. Orsaken ska utredas och förebyggande åtgärder vidtas. 

2.2. Genomför och följ upp åtgärder 
Insatserna startas och avstämningar görs regelbundet under genomförandeperioden.  
Vid behov kan justeringar av rehabplanen göras och nya åtgärder genomföras. 

http://www.anmalarbetsskada.se/
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2.3. Bedömning av arbetsförmåga 
När alla åtgärder är genomförda och uppföljda återstår att bedöma arbetsförmågan i förhållande till 
medarbetarens ordinarie arbete för att kunna avsluta rehabiliteringsarbetet. 

3. Rehabiliteringsprocessen avslutas 
Efter arbetsförmågebedömningen avslutas rehabiliteringsarbetet i förhållande till tre alternativ. 
Arbetet bör avslutas formellt i ett partsammansatt forum. 

3.1. Återgång i ordinarie arbete  
Rehabiliteringen avslutas för att medarbetaren efter genomförda åtgärder återgått (fortsatt) i 
ordinarie arbete. 
Ärendet avslutas i Adato. 

3.2. Arbetstagaren medverkar inte/avbryter 
Medarbetaren är skyldig att efter förmåga medverka i sin rehabilitering. Om medarbetaren inte gör 
det så upphör arbetsgivarens rehabiliteringsansvar och rehabiliteringsarbetet avslutas. 

3.3. Återgång i ordinarie arbete ej möjligt 
Rehabiliteringen avslutas då inga ytterligare åtgärder finns som möjliggör återgång i ordinarie arbete. 
Utredningen visar att medarbetarens arbetsförmåga är permanent nedsatt i förhållande till ordinarie 
arbete. 

Omplacering  
Om rehabiliteringen avslutas enligt 3.2 eller 3.3 startas istället omplaceringsprocessen, se Rutin – 
Omplacering efter avslutad rehabilitering som finns på Insidan.  
Först när permanent lösning finns avslutas ärendet i Adato. 

ANSVAR OCH ROLLER 

Medarbetaren 
Medarbetaren är skyldig att efter förmåga medverka aktivt i sin rehabilitering.  
I det ingår att lämna nödvändiga uppgifter till arbetsgivaren som behövs för att kunna utreda 
arbetsförmåga och nödvändiga insatser.  

Närmaste chef 
Rehabilitering och anpassning ingår i de delegerade arbetsmiljöuppgifterna. Chefen har alltså ansvar 
för att starta och genomföra rehabprocessen enligt denna rutin. Ansvaret kvarstår tills medarbetaren 
återgått i ordinarie arbete eller tills annan permanent lösning är genomförd. 

Chefen ska informera medarbetaren om hur processen går till och att hen bör involvera 
skyddsombud eller fackligt ombud. 

Chefen är enligt arbetsmiljölagen skyldig att anlita företagshälsovård eller annan expertis om den egna 
kompetensen inte är tillräcklig. 
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Skyddsombud och fackligt ombud 
Dessa är ett stöd till medarbetaren, kan föreslå lösningar och bevaka medarbetarens rättigheter 
under processen.  

Skyddsombudet har ofta mer kunskap om arbetsmiljö och arbetsgivarens skyldigheter enligt 
arbetsmiljölagen och kan därför vara ett lämpligt stöd i början på processen.  

Det fackliga ombudet är viktigt för att bevaka medarbetarens anställningsskydd om återgång i 
ordinarie arbete ej är möjlig. 

Medarbetaren avgör om skyddsombud eller fackligt ombud ska involveras samt kallar dem. 

Kommunhälsan 
Kommunhälsan har i egenskap av företagshälsovård en oberoende expertfunktion inom arbetsmiljö 
och rehabilitering. De företräder alltså inte någon av parterna men kan vara ett stöd till båda. 

Kommunhälsans rehabsamordnare bevakar chefens aktiviteter i Adato. Rehabsamordnaren stödjer 
medarbetare och chef med sina kunskaper om processen, regler, rättigheter och skyldigheter. 

Företagssköterska, leg sjukgmnast/ergonom och beteendevetare kan bistå i arbetet med att utreda 
arbetsförmåga och möjliga arbetsuppgifter, undersöka arbetsmiljön samt föreslå lämpliga anpassnings- 
och rehabiliteringsåtgärder. Även andra på Kommunhälsan kan bistå i arbetet utifrån kompetens. 

HR-konsult 
HR är en arbetsgivarfunktion som stödjer cheferna i deras personalansvar och huvudkompetensen är 
inom arbetsrätten.  

HR-konsulterna kan vara ett stöd i rehabprocessen men framför allt då återgång i ordinarie arbete 
inte är möjlig och omplaceringsprocessen startar. 

Försäkringskassan 
Försäkringskassan samordnar rehabiliteringen mellan olika aktörer. Försäkringskassan prövar rätten 
till sjukpenning, rehabiliteringsersättning samt sköter utbetalningar. 

Hälso- och sjukvården 
Hälso- och sjukvården ska ge vård och behandling och ansvarar normalt för all medicinsk 
rehabilitering. Sjukvården ska också intyga det medicinska tillståndet. 

LAGHÄNVISNING 
Arbetsgivarens ansvar för anpassning och rehabilitering definieras av Arbetsmiljölagen, AFS 1994:1 
Arbetsanpassning och rehabilitering samt socialförsäkringsbalken. 

Lagen om anställningsskydd, LAS, ger ett förstärkt skydd till medarbetaren under rehabiliteringen. 
Grundprincipen är att man inte kan bli uppsagd pga sjukdom eller nedsatt arbetsförmåga. LAS 
reglerar även vad som gäller om medarbetaren inte kan återgå i ordinarie arbete efter avslutad 
rehabilitering.  



    5 [5] 
 
 

Rutin – Arbetslivsinriktad rehabilitering är en bilaga till Arbetsmiljöhandboken 
Beslutad av kommundirektören efter revidering i KÖS 2018-05-21 

VIKTIGA PUNKTER 

Sekretess 
Enligt sekretesslagen och arbetsmiljölagen omfattas alla som deltar i rehabiliteringsarbetet av 
tystnadsplikt. Känsliga uppgifter ska inte skickas via mejl och därför inte heller scannas via mejl. 

Kommunhälsan eller hälso- och sjukvården kan inte lämna ut uppgifter utan sekretessmedgivande från 
medarbetaren. Medarbetaren behöver inte lyfta sekretessen helt, exempelvis avslöja en diagnos, men 
behöver förse arbetsgivaren med läkarintyg och annan information som är nödvändig för att utreda 
arbetsförmåga och behov av anpassning och rehabilitering. 

Dokumentation     
Det är viktigt att allting som görs i rehabiliteringsprocessen dokumenteras i Adato. Läkarintyg ska 
scannas in, möten, genomförda åtgärder och samtal mellan chef och medarbetare ska noteras.  
Med hänsyn till sekretessen är det viktigt att ingen information, fysisk eller elektronisk, sparas på 
annat sätt. 

Alla anteckningar som görs ska vara neutrala och objektiva. Medarbetaren kan begära ut kopia på sin 
journal. 

Adato skickar ut påminnelser till ansvarig chef varje månad om det inte har gjorts några noteringar. 

HÄNVISNINGAR 
Instruktioner: 

• Rehabilitering vid sjukskrivning 
• Rehabilitering vid korttidsfrånvaro  

Manual Adato 

Rutin – Omplacering efter avslutad rehabilitering 

Missbrukspolicy 
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Ks §280 Dnr: KS.2018.154

Upphävande av rehabiliteringspolicy

Ärendebeskrivning
Flik 8 rehabilitering består av en rehabiliteringspolicy antagen av
kommunfullmäktige den 27 mars 2013 samt handlingsplan för att uppnå policyn
antagen av personalutskottet den 16 oktober 2013, som har reviderats i
personalutskottet tre gånger efter det.

Med anledning av ett nytt lagkrav på rehabplan vid sjukskrivning som varar
längre än 60 dagar från och med 1 juli 2018, har flik 8 rehabilitering i
personalhandboken gåtts igenom. Det konstateras att dokumentets
uppbyggnad följer inte riktlinjer för styrdokument antagna den 11 december
2012 - policy, riktlinjer och rutiner. Därför har två nya dokument utarbetats,
rutiner vid rehabilitering respektive rutiner vid omplacering. Dessa rutin-
dokument har behandlats i kommunens övergripande skyddskommitté och
därefter beslutats av kommundirektör.

Rutiner som dokumentstyp ska inte behandlas politiskt enligt riktlinjer för
styrdokument antagna den 11 december 2012. Detta innebär att det antagna
dokumentet nu behöver upphävas.

Utöver detta föreslås att delar av rehabiliteringspolicyn flyttas in i
arbetsmiljöpolicyn istället. Detta har också behandlats i kommunens
övergripande skyddskommitté som föreslår detta.

Kommunstyrelsens personalutskott har den 5 september 2018 behandlat
ärendet och beslutat att upphäva handlingsplan för rehabilitering, antagen av
kommunstyrelsens personalutskott den 27 juni 2008, § 41 samt föreslagit
kommunstyrelsen att föreslå kommunfullmäktige att upphäva
rehabiliteringspolicyn som antogs den 27 mars 2013.

Beslutsunderlag
Rutin arbetslivsinriktad rehabilitering beslutad den 21 maj 2018
Rutin omplacering efter avslutad rehabilitering beslutad den 21 maj 2018
Utkast Reviderad Arbetsmiljöpolicy daterad den 21 maj 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2018
Kommunstyrelsens personalutskott den 5 september 2018, § 15

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att upphäva rehabiliteringspolicyn som antogs den 27 mars 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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 FLIK 8. REHABILITERING 



Antagen av PU 2003-10-16 § 82 
rev. 2007-08-17 § 71 

rev. 2008-06-27 § 41 
Policy antogs i Kommunfullmäktige 2013-03-27 

 

 

1. REHABILITERINGSPOLICY 
 

1.1 Inledning 

I Gislaveds kommun ska alla anställda ha en god arbetsmiljö där vi alla tar god hand om 

varandra. Vi arbetar i en organisation som ställer stora krav på medarbetarnas kompetens 

och anpassningsförmåga. Medarbetarnas kunnande, ansvarstagande och medverkan i 

utvecklingsarbete är faktorer som bidrar till en god psykosocial arbetsmiljö. 

 

Kommunens strävan ska vara att förebygga ohälsa genom att organisera arbetet på lämpligt 

sätt och tidigt uppmärksamma individer som riskerar att bli föremål för ohälsa. 

 

1.2 Mål 

Kommunens strävan ska alltid vara att stödja och bistå den anställde vid sjukdom och 

rehabilitering. Målet är att den anställde i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återgå i 

ordinarie arbete, eventuellt med anpassade arbetsförhållanden efter sjukdom eller till annat 

arbete i Gislaveds kommun 

 

Individen ska uppleva sig välkommen tillbaka till arbete i Gislaveds kommun. 

 

1.3 Syfte 

Syftet med denna policy är att informera om Gislaveds kommuns hantering vid 

rehabiliteringsärenden. Syftet är även att förtydliga ansvarsfördelningen mellan chefer, 

förvaltningar och individen som genomgår rehabilitering. 
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2. VEM ANSVARAR OCH BESLUTAR OM VAD?  
 

Arbetsgivaren ska enligt arbetsmiljölagen se till att det finns en lämplig organisation för 

arbetsanpassning och rehabilitering på arbetsplatsen. Det är viktigt att det för varje 

förvaltning framgår hur arbetsmiljöansvaret är fördelat i organisationen och vilket ansvar som 

åvilar respektive chef/arbetsledare. Enligt Arbetsmiljölagen råder sekretess för alla som 

deltar i rehabiliteringsprocessen. 

 

2.1 Ansvarsfördelning  
Ansvar vid rehabilitering ska fördelas enligt gällande delegationsordning.  

 

Kommundirektören 

 Kommunövergripande ansvar för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet 

fördelas i organisationen.  

 Delegerar uppgifter till förvaltningschefer. 

 

Personalchefen 

 Personalchefen beslutar på delegation från kommunstyrelsen om omplacering till 

lediga tjänster över förvaltningsgränserna. Läs mer om rekryteringsfilken flik 3 i 

personalhandboken 

 

Förvaltningschef 

 Ansvarar för att arbetsanpassnings- och rehabiliteringsarbetet fördelas inom 

förvaltningen. 

 Ansvarar för att områdeschefer eller motsvarande får de befogenheter, resurser, och 

kompetens som behövs för rehabiliteringsarbetet. 

 Följer årligen upp verksamheten avseende arbetsanpassning och rehabilitering (se 

bilaga 1). 

 Fattar beslut om omplacering inom förvaltning/område samt beslutar om åtgärder 

som områdeschef inte har resurser att utföra. 

 

Områdeschef eller motsvarande 

 Ansvarar för att vid behov anpassa arbetssituationen för arbetstagarna inom 

området/enheten. Hänsyn ska tas till varje enskild arbetstagares förutsättningar för 

arbetsuppgifterna. Särskild hänsyn ska tas till funktionsnedsättningar eller annan 

begränsning av arbetsförmågan.  

 Bevakar sjukfrånvaro, personalomsättning och anmälda arbetsskador.  

 Ansvarar för att rehabiliteringsutredning görs så snart behov upptäcks hos en 

medarbetare. 

 Samråder med kommunhälsan, personalenheten, Försäkringskassan och övriga 

berörda myndigheter. 

 

2.2 Rehabiliteringsaktörer 
Viktigt att ha i åtanke är att sen chef som enligt delegation har ansvar för rehabilitering av 
medarbetare ansvarar alltid för hela rehabiliteringsprocessen!  
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Till chefens hjälp finns resurser i form av olika rehabiliteringsaktörersom kan medverka i 

rehabiliteringsarbetet. Dessa är Kommunhälsan, Försäkringskassan, 

sjukskrivande/behandlande läkare, personalenheten, fackliga organisationer.  

 

Dessa aktörer övertar aldrig chefens ansvar för en rehabilitering. Det är även chefens ansvar 

att upprätta de kontakter som krävs i varje enskilt fall. 

 

 

Kommunhälsan 

Kommunhälsan är en oberoende expertfunktion inom hela arbetsmiljöområdet. 

Kommunhälsan har en samlad kompetens för att göra arbetsförmågebedömning.  

Kommunhälsan erbjuder: 

 stöd till ansvarig chef i rehabilitering av arbetstagare 

 att samordna och vara en länk mellan primärvård, försäkringskassa, arbetsgivare och 

arbetstagare 

 rådgivning gällande åtgärder i arbetsmiljön, t ex arbetsorganisation, arbetsinnehåll och 

teknik med anledning av påvisat rehabiliteringsbehov 

 att utreda och behandla arbetsrelaterad ohälsa 

 stöd och hjälp till arbetstagaren i sin rehabilitering 

 

 

Personalenheten 

Personalenheten är en arbetsgivarfunktion som stödjer cheferna i deras personalansvar. 

Personalenheten har en samlad kompetens i främst inom  arbetsrätt och svarar för en 

helhetsbild avseende detta i rehabiliteringsprocessen. 

Personalenheten erbjuder: 

 stöd och rådgivning till ansvarig chef i deras rehabiliteringsansvar  

 om situationen så kräver närvara vid rehabiliteringsmöten, oftast när en återgång till 

ordinarie arbete inte kan ske utan en omplacering eller arbetsanpassning krävs. 

 genomförande av omplaceringsutredning när återgång till ordinarie arbete inte är 

möjligt. 

 Vid behov bistå vid disciplinära åtgärder 

 

 

Försäkringskassan 

Om arbetstagaren som ska rehabiliteras är beviljad någon form av ersättning från 

försäkringskassan för sin inkomstförlust så innebär det att försäkringskassan är en part i 

rehabiliteringen. Försäkringskassan utgår ifrån nedsatt arbetsförmåga när de bedömer 

ersättningen till arbetstagaren.  

2.3 Sekretess 
Innan journaluppgifter lämnas ut från Kommunhälsan måste arbetstagaren ha gett sitt 

samtycke. För att medverka i sin egen rehabilitering är arbetstagaren dock skyldig att förse 

arbetsgivaren med information och intyga sin arbetsnedsättning, enligt lagen om allmän 

försäkring. Detta innebär inte ett krav på att arbetstagaren måste  lyfta sekretessen helt, t ex 
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att avslöja en diagnos, utan enbart ett krav att lämna de upplysningar som behövs för att 

kartlägga behovet av rehabilitering.  

 

3. HANDLINGSPLAN FÖR REHABILITERING 
 

3.1 Chefen inleder kontakt med den sjukskrivne 
Ett första steg för en lyckad rehabilitering är att agera så snart som möjligt. Inom en vecka 

från första sjukskrivningsdag ska ansvarig chef ta kontakt med den sjukskrivne för att utreda 

om något kan göras på arbetsplatsen för att underlätta återgång till arbete.  

 

Avgörande för den fortsatta hanteringen är i vilken omfattning arbetsförmågan är nedsatt. 

Om arbetstagaren kan arbeta deltid innebär det att chefen kan ha en dialog med 

arbetstagaren och följa sjukdomsutvecklingen samt att successivt ta ställning till anpassat 

arbete. Det är det viktigt att diskutera om det är något som kan förändras eller anpassas på 

arbetsplatsen för att göra det möjligt att arbeta trots besvären. Det finns många åtgärder 

som arbetsgivare kan vidta för att underlätta återgång i arbete ex. ändrade arbetstider, 

teknisk, ergonomisk och/eller§ organisatorisk anpassning.  

 

Ansvarig chef ska ha regelbunden kontakt med den som är sjukskriven under en längre tid. 

Chefen kan exempelvis erbjuda den sjukskrivne som är frånvarande under längre tid att delta 

vid samverkansmöten eller för att träffa arbetskamrater vid exempelvis lunch eller fikaraster 

ochanteckningar/protokoll från samverkansmöten liksom eventuellt annan 

personalinformation till den sjukskrivne. 

 

3.2 Läkarintyg efter en vecka 
Efter en vecka behövs läkarintyg för att styrka sjukskrivningen. Uppmuntra gärna  

medarbetaren att beskriva sina arbetsuppgifter och eventuella förslag om anpassat arbete vid 

läkarbesöket. Läkarens bedömning framgår av intyget och kan vara vägledande för den 

fortsatta rehabiliteringen. 

 

3.3 Ansvarig chef gör rehabiliteringsutredning 
Ansvarig chef är skyldig att göra rehabiliteringsutredning om någon anställd begär det samt 

när en arbetstagare har haft sjukfrånvaro: 

 

 mer än 14 dagar i följd 

 6 tillfällen under 12 månader 

 

Vid upprättandet av rehabiliteringsutredningen samtalar chef och medarbetare om 

arbetssituationen och sjukskrivningsorsaken. Chefen ansvarar för att fylla i  

rehabiliteringsutredningsblankett, (se bilaga 1). Syftet är att medarbetare och chef tillsammans 

ska gå igenom omständigheterna kring sjukskrivningen och att finna lämpliga lösningar.  

Rehabiliteringsutredningen ska förvaras på säkert ställe hos arbetsgivaren, orginalet ska alltid 

förvaras i individens personalakt. En kopia ska alltid skickas till Kommunhälsan. 
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Försäkringskassan har rätt att begära uppgifter i sjukskrivningsärenden, ex. en 

rehabiliteringsutredning.  

Kommunhälsan insatser  

 

Ansvarig chef underrättar, senast 14 dagar från sjukanmälan, rehabiliteringssamordnare vid 

Kommunhälsan angående sjukfall och rehabiliteringsbehov. En kopia av 

rehabiliteringsutredningen sänds till Kommunhälsan. Individen kallas därefter för kartläggande 

samtal hos rehabiliteringssamordnaren samt för provtagning hos företagssköterskan. 

Därefter sker återkoppling till berörd chef angående resultat och rekommendation angående 

fortsatt behandling. 

 

 

3.4 Rehabiliteringsmöte och rehabiliteringsplan 
Syftet med rehabiliteringsmötet är att mötesdeltagarna i dialog ska utforma och därefter följa 

upp  en rehabiliteringsplan med åtgärder för att arbetstagaren ska kunna återgå till arbete. 

Mötet bör vara partssammansatt och omfatta ansvarig chef, arbetstagaren och facklig 

representant om arbetstagaren så önskar. Dessutom närvarar vid behov försäkringskassan, 

personalenheten samt kommunhälsan. Arbetstagaren ska informeras av chefen om att 

han/hon har rätt att ha facklig representation vid rehabiliteringsmötet. Ansvaret ligger dock 

på arbetstagaren att se till att facklig representant kallas till mötet. 

 

Arbetsgivaren ska vara överens med arbetstagaren om att det går bra att föra nödvändiga 

uppgifter om arbetstagaren vidare under den fortsatta rehabiliteringen, ex. inför att finna en  

arbetsträningsplats. De åtgärder som beslutas vid rehabiliteringsmötet dokumenteras i en 

rehabiliteringsplan, tydligt angivna och tidsbestämda. I rehabiliteringsplanen anges också tid 

för nästa möte. Arbetsgivaren, arbetstagaren och i vissa fall Försäkringskassan ansvarar 

gemensamt för att rehabiliteringsplanen upprättas och följs. Nedan följer förslag på åtgärder 

som kan tas upp i en rehabiliteringsplan: 

 

 Arbetsträning, arbetsprövning samt social träning 

 Tekniska förändringar och hjälpmedel 

- hjälpmedel för transport till och från arbetsplatsen och på arbetsplatsen. 

- ergonomiska hjälpmedel, ex. reglerbara arbetsbord 

- lyfthjälpmedel 

 Förändring av arbetsinnehåll och organisation 

- möjlighet att vila på arbetsplatsen 

- rotation mellan olika arbetsuppgifter 

- fördelning av arbetsuppgifter (beakta dock risken att överbelasta andra) 

 Kompletterande utbildning 

 Arbetsplatsinvitering  

- delta vid arbetsplatsträffar och dyl. samt träffa kollegor vid lunch eller fikaraster 

- skicka anteckningar/protokoll från samverkansmöten liksom eventuellt annan 

personalinformation till den sjukskrivne.  
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4. FULLGJORT REHABILITERINGSANSVAR 

Arbetsgivarens rehabiliteringsansvar anses fullgjort i tre fall: 

 arbetstagaren medverkar ej i sin egen rehabilitering 

 arbetstagaren återgår till ordinarie arbete 

 arbetstagaren omplaceras till annat arbete 

4.1 Om arbetstagaren inte medverkar vid rehabilitering 
Arbetstagaren är skyldig att medverka i sin egen rehabilitering. För att uppnå ett gott resultat 

med rehabiliteringsinsatserna är det nödvändigt att den enskilde arbetstagaren medverkar 

aktivt. Detta förutsätter att arbetstagaren lämnar de upplysningar som behövs för 

rehabiliteringen och tillsammans med arbetsgivaren deltar i planering av åtgärder samt 

närvarar på möten. 

 

Om arbetstagaren utan godtagbara skäl inte medverkar i sin rehabilitering eller avbryter 

rehabiliteringen i förtid anses arbetsgivaren ha fullgjort sin rehabiliteringsskyldighet och 

rehabiliteringen anses avslutad. Exempel på att arbetstagaren inte medverkar kan vara att 

han/hon inte kommer till möten, vägrar gå till kommunhälsan eller avbryter arbetsträning.  

Arbetatagaren kan då förlora sitt tillfälligt förstärkta anställningsskydd och riskerar 

uppsägning på grund av personliga skäl. 

 

4.2 Omplacering  
 

  

 

Om det konstateras att återgång till ordinarie arbete är omöjligt genomförs en 

omplaceringsutredning. För mer information om omplacering, se flik 27 i 

personalhandboken. 

 

Kort innebär en omplaceringsutredning följande: 

- Personalenheten genomför en omplaceringsutredning i dialog med berörda 

parter för att undersöka arbetskraftsbehov i kommunen som passar individens 

arbetsförmåga och kvalifikationer. 

- Endast lediga tjänster omfattas av omplaceringsutredningen Gislaveds 

kommunskapar inte en ny tjänst som skulle passa eller att utvidga 

verksamheten för att genomföra en omplacering.  

- En omplacering får endast marginellt inverka negativt på andra medarbetares 

arbetssituation.  

 I första hand sker omplaceringen inom området/arbetsplatsen(chef 

beslutar) 

 i andra hand sker omplacering inom förvaltningen (förvaltningschef 

beslutar) 

 I sista hand sker omplacering inom hela kommunen (personalchef 

beslutar) 

- En omplacering kan föregås av arbetsprövning om det finns behov av att pröva 

om arbetsuppgifterna är lämpliga.  
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Saknar arbetstagaren arbetsförmåga och återgång i arbete därmed inte är möjlig, kan 

arbetsgivaren överväga uppsägning av personliga skäl.  
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Bilaga 1 

 

UPPFÖLJNING AV ARBETSMILJÖANSVARET 
Förvaltningschef har ansvaret för att uppföljning av verksamheten med arbetsanpassning och 

rehabilitering görs en gång om året. Följande frågeställningar kan vara lämpliga att ta upp vid 

exempelvis samverkansmöten eller områdeschefsträffar: 

 

Finns mål för rehabiliteringsarbetet? 

Är fördelningen av arbetsuppgifter aktuell? 

Följs rutinerna för kontakter med sjukskrivna? 

Följs rutinerna för rehabiliteringsutredning? 

Hur många rehabiliteringsutredningar har gjorts under året? 

Utfallet av rehabiliteringsutredningarna? 

 återgång till tidigare arbete 

 arbete inom området 

 arbete inom förvaltningen 

 arbete inom kommunen 

 rehabilitering ej möjligt 



 UTKAST 
 

 

 

 

Arbetsmiljöpolicy 

I Gislaveds kommun ska arbetsmiljön vara säker, trygg och främja hälsa då målet är ett 

långsiktigt hållbart arbetsliv. Det ligger i kommunens intresse som attraktiv arbetsgivare att 

skapa arbetsförhållanden i kommunens verksamheter med möjlighet till ett meningsfullt, 

stimulerande och omväxlande arbete som ger upphov till engagemang, delaktighet, 

arbetsglädje och utveckling för medarbetarna. En god arbetsmiljö är en viktig 

effektivitetsfråga och därmed en strategisk fråga för Gislaveds kommun. 

En god arbetsmiljö uppnås genom ett systematiskt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete i en 

aktiv, öppen och ömsesidig samverkan mellan arbetsgivare, arbetstagare och fackliga 

organisationer, så att erfarenheter och synpunkter beträffande arbetsmiljön tas tillvara. 

Arbetsmiljöarbetet ska vara en naturlig och integrerad del av det vardagliga arbetet.  

Lagstiftning och samverkansavtal med de fackliga organisationerna i Gislaveds kommun är 

minimikrav. Det åligger förvaltningar och anställda att utifrån sin uppgift i kommunens 

verksamhet söka upprätthålla en högre standard än minimikraven för en god arbetsmiljö. 

Alla medarbetare har ett personligt ansvar för sin egen hälsa och arbetsmiljö, men även ett 

ansvar för sina arbetskamraters arbetsmiljö. Arbetsgivaren har dock det yttersta ansvaret för 

att medarbetaren inte utsätts för psykisk, fysisk eller social ohälsa och för att kraven och 

lagstiftningen för en god arbetsmiljö uppfylls.  

Som ett led till att vara en attraktiv arbetsgivare så tar Gislaveds kommun kraftigt avstånd 

mot alla former av kränkande särbehandling, mobbning och trakasserier som kan förekomma 

inom organisationen. Gislaveds kommuns ambition är att sträva efter en nollvision mot hot, 

våld, mobbning och trakasserier.  

Vid sjukdom och rehabilitering är kommunens strävan alltid att stödja och bistå 

medarbetaren. Målet är att medarbetaren i så stor utsträckning som möjligt ska kunna återgå 

till ordinarie arbete eller till annat arbete i Gislaveds kommun efter sjukdom, eventuellt med 

anpassade arbetsförhållanden. 

Arbetsmiljöarbetet beskrivs och regleras i Gislaveds kommuns arbetsmiljöhandbok.  

Arbetsmiljöarbetet i Gislaveds kommun organiseras i första hand inom ramen för lokal 

samverkan.  

Delegering av arbetsmiljöarbetsuppgifter följer aktuellt delegeringsdokument. 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-26 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §281 Dnr: KS.2018.155

Revidering av arbetsmiljöpolicy

Ärendebeskrivning
I personalhandboken har rehabilitering setts över i och med ett nytt lagkrav på
rehabplan vid sjukskrivning som varar längre än 60 dagar från och med 1 juli
2018. Underlagen och förslagen har hanterats i kommunens övergripande
skyddskommitté den 21 maj 2018.

Rehabiliteringspolicyn föreslås upphävas och istället önskas delar av texten i
tidigare rehabiliteringspolicy flyttas in i arbetsmiljöpolicyn.

Beslutsunderlag
Utkast Reviderad Arbetsmiljöpolicy daterad den 21 maj 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 augusti 2018
Kommunstyrelsens personalutskott den 5 september 2018, § 16

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att revidera arbetsmiljöpolicyn enligt förslag daterat den 21 maj 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §298 Dnr: KS.2014.80 00

Upphävande av beslut gällande handlingsplan till bredbandsstrategi
för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
I samband med att kommunfullmäktige antog Bredbandsstrategi med mål för
Gislaveds kommun 2014-2020 beslutades att kommunstyrelsen skulle utarbeta
en handlingsplan för dess genomförande. Målet i strategin är att minst 90 % av
alla hushåll och arbetstillfällen ska ha möjlighet att ansluta sig till
höghastighetsnät (>100 Mbit/sek) senast 2020.

Sedan dess har kommunstyrelsens arbetssätt förändrats. Gislaveds kommun
har, efter att kommunfullmäktige beslutat om en ny styrmodell, arbetat för att
minska antalet styrdokument och handlingsplaner. Arbetet bygger numera i
större utsträckning på dialog och samverkan mellan berörda aktörer. Därför
anses framtagandet av en handlingsplan inte vara nödvändigt.

I arbetet med att nå målen i bredbandsstrategin har kommunfullmäktige
tilldelat Gislaved Energi 10 miljoner kr för att skapa möjligheter för Gislaveds
kommuns invånare att få samma villkor till en IT-infrastruktur. Berörda parter
arbetar med att ta fram en plan för hur det arbetet ska bedrivas.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 23 juni 2014, § 93
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 6 september 2018
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 26 september 2018, § 27

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ny styrmodell och nya arbetssätt upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014, § 93 gällande att utarbeta
en handlingsplan för bredbandsstrategin i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2014-06-23 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §93 Dnr: KS.2014.80 00

Bredbandsstrategi för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Utvecklingen inom IT- och e-området drivs från flera olika håll och är en
konsekvens av både teknikutvecklingen och av samhällsutvecklingen. På EU-nivå
finns initiativ som Europa 2020 och Digital Agenda för Europa som delvis styr
strategier på nationell nivå som den svenska En digital agenda för Sverige. Snabbt
bredband är en av grundförutsättningarna för att e-samhället ska kunna bli
verklighet. Regeringens bredbandsstrategi innebär att Sverige ska vara
världsbäst på IT och att nästan alla hushåll och arbetsställen ska ha tillgång till
snabbt bredband senast år 2020.

Generellt sett har kommunerna inte det primära ansvaret för utbyggnad av
bredband, men enligt plan- och bygglagen ansvarar kommunen för att behovet
av infrastruktur i olika former beaktas i översiktsplaneringen.

Det är ett konkretiserat mål 2013 och 2014 att ta fram och att aktivera för ett
genomförande av strategin. Kommunens styrgrupp för översiktsplanarbetet har
därför med utgångspunkt från dessa mål, regeringens målsättning och ett
utarbetat faktaunderlag tagit fram ett förslag till bredbandsstrategi med mål för
2014 – 2020.

Kommunstyrelsen har den 3 juni 2014 beslutat föreslå kommunfullmäktige att
fastställa Bredbandsstrategi med mål för Gislaveds kommun 2014 – 2020, samt
att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för bredbands-
strategins genomförande.

Beslutsunderlag
Underlag för bredbandsstrategi för Gislaveds kommun 2014 - 2020
Förslag till bredbandsstrategi med mål för Gislaveds kommun 2014 – 2020
Kommunstyrelsen den 13 maj 2014
Kommunstyrelsen den 3 juni 2014, § 219

Yrkande
Åke Ljunggren (S), Niclas Palmgren (M) och Carina Johansson (C): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att
kommunfullmäktige antar det.

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Bredbandsstrategi med mål för Gislaveds kommun 2014 –
2020, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att utarbeta en handlingsplan för
bredbandsstrategins genomförande.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2014-06-23 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §93 (forts.)

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Samtliga nämnder
De kommunala företagen
Länsstyrelsen
Regionförbundet Jönköpings län
Gnosjö, Vaggeryds och Värnamo kommuner
Kommunstyrelsekontoret, utvecklingsenheten



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

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

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §301 Dnr: KS.2018.165 5.5

Inre befäl i beredskap

Ärendebeskrivning
Utredningen ”En effektivare kommunal räddningstjänst” föreslår att
kommunerna ska ha tillgång till en ständigt bemannad funktion för effektivare
övergripande räddningsledning i hela landet. En sådan funktion är av stor vikt,
till exempel vid omfattande bränder eller andra allvarliga händelser. Den
ständigt bemannade funktionen ska vara placerad på kommunal nivå och varje
kommun ska själv eller tillsammans med andra kommuner ha tillgång till
funktionen. Kostnad enligt Räddsam F:s fördelningsnyckel.

Beslutsunderlag
Räddningsnämndens protokoll daterat den 21 augusti 2018, § 43
Utredningen ”en effektivare räddningstjänst”
Avtal om inre befäl daterat 16 maj 2018
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 13 september 2018
Kommunstyrelsen den 26 september 2018, § 279

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslaget till inre befäl i beredskap,

att godkänna att räddningsnämnden ansluter sig till Inre Befäl för
räddningstjänsterna i Jönköpings län från och med den 1 januari 2019,

att uppdra till räddningsnämnden att teckna avtal med medverkande
kommuner och SOS Alarm, samt

att kostnader för avtalet tas inom ramen för räddningsnämndens budget.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner  
 Sammanträdesdatum Sida 

 2018-08-21     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §43    Dnr: RN.2018.16      
 
Inre befäl i beredskap  
 
Ärendebeskrivning 
Inre befäl (IB) är en funktion som, tillsammans med SOS Alarms operatör, 
stödjer alla räddningsledare i de kommuner som är med och finansierar 
samarbetet. Det kan vara färdvägar, informera om insatsplaner, risker, 
vattentillgång, mediahantering, hitta kontaktvägar till ägare eller verksamheter 
eller söka kompletterande uppgifter. I dagsläget medverkar inte Gislaved-
Gnosjö i detta men får indirekt, och stundtals direkt, nytta av IB. Vid större 
händelser bistår IB Räddningschef i beredskap, och det är en länsgemensam 
resurs. Ett annat uppdrag för IB är att agera, genom att informera berörda, på 
indikationer kring kommande kriser eller händelser som behöver särskild 
behandling även om inte räddningstjänstens larmats. 
  
Funktionen Inre befäl motsvarar, för räddningstjänsten, kontaktcenter i 
Gislaveds kommun fast utifrån ett operativt perspektiv.   
 
Beslutsunderlag 
Avtal om inre befäl 2018-07-01--2019-06-30 
 
Yrkande  
Niclas Palmgren (M): Föreslå respektive kommunfullmäktige att uppdra till 
räddningsnämnden att ansluta sig till Inre Befäl för räddningstjänsterna i 
Jönköpings län från och med den 1 januari 2019 samt att uppdra till 
räddningsnämnden att teckna avtal med medverkande kommuner och SOS 
Alarm. 
 
Marie Johansson (S), Kristine Hästmark (M), Carina Johansson (C) och Nicklas 
Huuva (KD) bifaller yrkandet. 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att   föreslå respektive kommunfullmäktige att uppdra till räddningsnämnden 

att ansluta sig till Inre Befäl för räddningstjänsterna i Jönköpings län från 
och med den 1 januari 2019, samt 

 
att  föreslå respektive kommunfullmäktige att uppdra till räddningsnämnden 

att teckna avtal med medverkande kommuner och SOS Alarm  
  

 
Expedieras till: 
Johan Nilsson 
Kommunfullmäktige i Gnosjö 
Kommunfullmäktige, räddningschef 
Maria Martini, ekonomichef 
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Rättsenheten

Överförmyndarnämnden i Gislaved 
kommun
Värnamo kommun 
Överförmyndarkansliet GGVV
331 83 Värnamo

POSTADRESS: BESÖKSADRESS: TELEFON: TELEFAX:
581 86 LINKÖPING Östgötagatan 3 010-223 50 00 013-10 13 81
E-post: WWW: Organisationsnummer:
ostergotland@lansstyrelsen.se lansstyrelsen.se/ostergotland 202100-2270

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndarnämnden i Gislaved kommun
Länsstyrelsen företog den 20 september 2018 inspektion hos överförmyndarnämnden 
(nämnden) i Gislaved kommun. Med anledning av det gemensamma överförmyndarkansliet i 
Värnamo företogs den inledande delen av inspektionen med genomgång av den årliga 
redogörelsen för verksamheten gemensamt med överförmyndarna i Vaggeryd, Gnosjö och 
Värnamo kommuner. Närvarande vid inspektionen var Anna Thorén Starby 
(verksamhetschef/kommunjurist), Lis Melin (nämndens ordförande), Kenth Williamsson 
(överförmyndare i Vaggeryd), Christer Fjordevik (överförmyndare i Värnamo), Ann-Carin 
Jonsson (överförmyndare i Gnosjö), Annika Folkesson (överförmyndarens ersättare i Gnosjö), 
Elma Travancic (handläggare i Gnosjö och Vaggeryd), Kathie Thelander (handläggare i 
Värnamo), Eva Gustafson (handläggare i Gislaved och Värnamo) och Petra Störling 
(handläggare i Gislaved). Från Länsstyrelsen deltog länsjuristerna Marielle Pettersson, Malin 
Reinhold och Anna Isaksson. 

Underlag för inspektionen var den årliga redogörelsen för verksamheten som sänts in till 
Länsstyrelsen, protokoll från föregående inspektion samt den stickprovsgranskning som 
genomförts i anslutning till inspektionsbesöket. 

Redogörelse för verksamheten
Organisation m.m.
Det gemensamma kansliet GGVV har funnits sedan 1 januari 2011. På kansliet arbetar fem 
heltidsanställda handläggare och en verksamhetschef/kommunjurist som arbetar 50 procent. 
Tre handläggare arbetar i första hand med ärenden i Värnamo och Gislaved kommuner samt 
en handläggare för Gnosjö och Vaggeryd kommuner. En handläggare arbetar även med 
ärenden avseende ensamkommande barn. Resurserna bedöms i dagsläget som tillräckliga. 

Kansliet är bemannat måndag-fredag kl. 08.00-17.00. Telefontid är måndagar och torsdagar 
kl. 10.00-12.00 samt tisdagar och onsdagar kl. 13.00-15.00. Handlingar kan hämtas och 
lämnas på kansliet i Värnamo samt hos respektive kommun. Möten bokas i förväg. 
Handläggare finns på plats i Gislaveds kommunhus två dagar i veckan.

Under året har nämnden och handläggare deltagit i Föreningen Sveriges överförmyndares 
(FSÖ) studiedagar, länsträffar samt överförmyndarnytt med Jan Wallgren. Länsstyrelsen 
upplyste om den nya förvaltningslagen (2017:900) som trädde i kraft den 1 juli 2018. Vid 
inspektionsbesöket uppgavs att verksamhetschefen/kommunjuristen har deltagit i utbildning 
gällande förvaltningslagen samt att den tagits upp på Jan Wallgrens utbildning och FSÖ-
dagarna. 
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Diarieföring och dokumenthantering
Inkommande post ankomststämplas och diarieförs dagligen i kansliets postsorteringsrum av 
två handläggare. Handlingar, inklusive e-postmeddelanden, som är ärendespecifika diarieförs i 
kansliets diarieföringssystem ÖFS. Telefonsamtal eller besök som tillför ärendet något 
dokumenteras i form av en tjänsteanteckning. Handlingar som inte tillhör ett specifikt ärende 
registreras i kommunkansliets centraldiarium i Värnamo eller i ÖFS via ett löpnummer där 
icke ärendespecifika ärenden registreras. För att bevaka att handlingar kommer in i tid 
används bevakningsfunktionen i ÖFS. Akterna förvaras i brandsäkra dokumentskåp inlåsta i 
ett brandsäkert valv på kansliet. 

Rutiner vid ansökan respektive anmälan om anordnande av ställföreträdarskap
Ansökningar avseende anordnande av ställföreträdarskap som ska beslutas av tingsrätten 
skickas omgående dit. När en anmälan om behov av ställföreträdarskap inkommer utreds 
behovet av ställföreträdarskap. I utredningen ska underlag från socialtjänsten och läkarintyg 
finnas samt eventuellt yttrande från anhöriga. Handläggningen påbörjas omgående när 
anmälan inkommit. Handläggningstiden för anmälningar varierar bl.a. beroende på hur lång 
tid det tar att få in läkarintyget. I vissa fall uppgår handläggningstiden till flera månader. 

Rutiner för omprövning av förvaltarskap
Omprövning av förvaltarskap sker en gång per år i samband med granskning av årsräkning. 
Bevakning för detta görs i ÖFS. 

Ställföreträdare
Det är relativt lätt att hitta ställföreträdare till enklare uppdrag. Till mer komplicerade 
uppdrag, som dessutom tenderar att öka till antalet, är det däremot svårare. Ärenden avseende 
personer i behov av förvaltare upplevs öka i Gislaved kommun. Det finns ingen fastställd gräns 
för hur många uppdrag en ställföreträdare tillåts ha, utan en bedömning görs i det enskilda 
fallet. Kansliet anlitar förvaltarföretag till de mer komplicerade uppdragen. Den 
ställföreträdare, anlitad av förvaltarföretag, som har flest antal uppdrag har i dagsläget cirka 
10-12 uppdrag.

Intresseanmälan om att bli ställföreträdare kan lämnas via hemsidan. Rekrytering av 
ställföreträdare sker genom förfrågan om nya uppdrag till redan förordnade ställföreträdare 
och genom nämndens kontakter. Nämnden informerar om verksamheten samt behovet av 
ställföreträdare hos bl.a. föreningar och på mässor.

Prövning av nya ställföreträdares lämplighet görs genom kontroll mot belastningsregistret och 
UC. Kontroll mot socialtjänstens register görs alltid vid förordnande av godmanskap för 
ensamkommande barn och ibland även vid andra ställföreträdarskap. En personlig träff med 
tilltänkt ställföreträdare genomförs. Kontroll mot belastningsregistret och Kronofogdens 
register görs årligen av samtliga ställföreträdare. 

Utbildning har under året erbjudits för både nya och befintliga ställföreträdare, bl.a. har olika 
temakvällar anordnats. För att kunna åta sig uppdrag krävs att den tilltänkte ställföreträdaren 
har genomgått en grundkurs. För mer erfarna ställföreträdare erbjuds fortsättningskurser. I 
samband med att årsräkningarna ska lämnas in anordnas drop-in-tillfällen där 
ställföreträdarna kan ställa frågor. Nämnden har god kontakt med Vätterbygdens 
godmansförening. 

Om klagomål inkommer mot en ställföreträdare inhämtas ställföreträdarens yttrande. Därefter 
tar nämnden ställning till vilka åtgärder som behöver vidtas i det enskilda fallet. Nämnden 
fattar ett skriftligt beslut som berörda parter får del av. Överklagandehänvisningar finns med i 
besluten.



sid 3 (6)
203-7841-18

 

En ställföreträdare har entledigats under året med anledning av att denne inte skött sitt 
uppdrag. Det har inte funnits någon misstanke om brott. 

Granskning av årsräkningar för år 2017
Cirka 90–95 procent av årsräkningarna kom in i tid till den 1 mars 2018 till kansliet. Om en 
årsräkning inte inkommit i tid har det huvudsakligen berott på att ställföreträdaren begärt och 
beviljats anstånd. Huvudregeln är att två påminnelser skickas ut. Den första skickas ut två till 
tre veckor efter den 1 mars och den andra påminnelsen skickas ut cirka en månad därefter. 
Cirka fem påminnelser har skickats ut under året. Inget vitesföreläggande har hittills utfärdats. 
Ett fåtal årsräkningar har granskats med anmärkning.

Vid Länsstyrelsens inspektionsbesök var årsräkningarna för år 2017 ännu inte 
färdiggranskade, men planen var att granskningen av samtliga årsräkningar skulle vara klar så 
snart som möjligt. Majoriteten av årsräkningarna blev färdiggranskade under sommaren 2018. 
Anledningen till att granskningen av vissa årsräkningar dragit ut på tiden beror på viss 
personalomsättning och att de krävt komplettering. Samtliga årsräkningar djupgranskas på så 
vis att fler uppgifter begärs in, vilket också påverkar handläggningstiden. Vid 
inspektionsbesöket uppgavs att de framtagna checklistorna för granskningen av 
årsräkningarna har fungerat bra och varit till hjälp vid granskningen.

Med anledning av att slutdatumet för den fullständiga granskningen var oklar vid 
inspektionsbesöket erinrar Länsstyrelsen om att granskning av årsräkningar måste ske inom 
rimlig tid. Justitieombudsmannen, JO, har anfört i huvudsak följande avseende 
handläggningstider. Överförmyndares kontroll av årsräkningar är en garanti för att 
huvudmannens tillgångar används på ett sätt som är till dennes fördel. Det är därför viktigt att 
årsräkningar granskas inom rimlig tid. Handläggningen har ansetts för långsam när 
komplettering skickats ut nästan fem månader efter att årsräkningen getts in och när den 
sammanlagda tiden för granskning har uppgått till sju månader (se JO:s beslut den 3 juli 2009, 
dnr 5172-2008, se även JO:s ämbetsberättelse 2012/13 s. 452 ff. och JO:s beslut den 31 augusti 
2016, dnr 6098-2015). 

Arvodesbeslut
Beslut om arvode skickas till huvudmannen i de fall huvudmannen förstår vad saken gäller. En 
bedömning görs i varje enskilt fall. Överklagandehänvisningar finns med i besluten. 

Länsstyrelsen informerade vid inspektionsbesöket om att JO uttalat i huvudsak följande 
avseende arvode. Arvodesbeslut som innebär att huvudmannen ska stå för någon del av 
arvodet ska normalt expedieras till huvudmannen. Arvodesyrkanden som går utöver den 
fastställda normen bör också kommuniceras med huvudmannen om inte detta är uppenbart 
obehövligt (se JO:s protokoll den 24 april 2008, dnr 1202-2008).

Rutiner vid ansökan om samtycke till försäljning av fastigheter/bostadsrätter
Ansökan om samtycke till försäljning av fastighet eller bostadsrätt inkommer från 
ställföreträdare. Vid fastighetsförsäljning ska värdering göras av två oberoende värderare. Vid 
försäljning på öppna marknaden accepteras oftast det pris som marknaden sätter.  
Köpekontraktet i original ska lämnas till nämnden för godkännande. Huvudmannen och 
eventuella anhöriga ges möjlighet att yttra sig. Därefter tar nämnden ställning till om samtycke 
ska lämnas. Kontroll görs av att försäljningslikviden har satts in på huvudmannens konto.  

Rutiner vid ansökan om samtycke till medelsplacering 
När en ansökan om samtycke till placering inkommer till nämnden begärs ett placeringsförslag 
in. Placeringen ska vara säker men ändå ge en så god avkastning som möjligt. Eventuella 
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anhöriga ges möjlighet att yttra sig. För att kontrollera om placeringen är säker används bl.a. 
Finansinspektionens lista över risknivåer på olika placeringar. Därefter tar nämnden ställning 
till om samtycke ska lämnas. 

Rutiner för huvudmannens konton m.m.
Kontroll av att konton är överförmyndarspärrade sker vid granskning av tillgångsförteckningar 
och årsräkningar. Maxbeloppet på ett transaktionskonto är cirka ett halvt prisbasbelopp. Vid 
ansökan om uttag från överförmyndarspärrat konto krävs kvitton in vid större inköp. Om 
uttaget avser löpande utgifter sker kontroll istället vid granskning av årsräkning. Avseende 
förmynderskapsärenden krävs alltid kvitton in. Om kvitton inte inkommer beviljas inga fler 
uttag. För att bevaka att kvitton inkommer används påminnelsefunktionen i ÖFS. 

När utbetalning av försäkringsmedel till omyndiga görs till överförmyndarspärrat konto får 
nämnden meddelande om detta. Nämnden inhämtar personbevis och upprättar en akt. 
Kontroll görs av att kontot har överförmyndarspärr och vem eller vilka som är vårdnadshavare. 
Om försäkringsutbetalningen överstiger åtta prisbasbelopp krävs tillgångsförteckning in. 

Ensamkommande barn 
Antalet godmanskap för ensamkommande barn har minskat under året. Omedelbart efter 
förordnandet informerar nämnden barnet om vem som har förordnats som god man. 
Information lämnas också till barnets boende och till eventuellt offentligt biträde. Barnet ges 
möjlighet att yttra sig i ärende om förordnande av god man vid det första mötet med den gode 
mannen. Om Migrationsverket meddelar barnet permanent uppehållstillstånd underrättas 
socialtjänsten av nämnden, vilket dokumenteras i ÖFS.

Stickprovsgranskning
Länsstyrelsen har genomfört en mer djupgående granskning av sex akter (akt 914, 978, 1000, 
1156, 1842 och 2373). Granskningen har i huvudsak avsett de två senaste åren. Därutöver har 
Länsstyrelsen i tre akter (akt 943, 1361 och 1538,) särskilt granskat förordnandets omfattning, 
det vill säga att uppdraget registrerats i enlighet med förordnandet samt att de beslut som 
nämnden fattat överensstämmer med detta.

Granskningen ger Länsstyrelsen anledning till följande generella synpunkter och 
konstateranden.

Arvodesbesluten innehåller enbart två poster, ekonomisk förvaltning och personlig 
omvårdnad. Länsstyrelsen konstaterar att detta i och för sig inte är fel, men att det är lämpligt 
att ett arvodesbeslut innehåller de poster som ett förordnande kan innefatta, det vill säga 
bevaka rätt, sörja för person och förvalta egendom. Detta för att tydliggöra vad arvodet avser. 
Nämnden uppgav vid inspektionsbesöket att det inte är möjligt att lägga in samtliga posterna i 
ÖFS och att detta har lyfts bl.a. på FSÖ, utan framsteg.  

Under aktgranskningen noterades att den standardiserade anmodan att inkomma med 
årsräkning som skickas ut i december varje år finns upptagen på dagboksbladet som ”ordinarie 
följebrev”. Diariehändelsen tilldelas ett aktbilagenummer. Följebreven återfinns emellertid inte 
i akterna. Länsstyrelsen upplyser om att posterna på ett dagboksblad ska överensstämma med 
handlingarna i den akt som dagboksbladet avser. Länsstyrelsen framhåller vikten av god 
diarieföring.

Vidare noterades att årsräkningar tilldelas två aktbilagenummer på dagboksbladen, dels när 
handlingen inkommer och dels när den har granskats. På årsräkningen har dock endast ett 
aktbilagenummer angivits. Enligt det diariesystem som nämnden använder anges 
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aktbilagenummer för varje diariehändelse, dvs varje inkommen eller upprättad handling i 
akten. Med begreppet aktbilaga åsyftas en specifik handling som diarieförts i akten. JO har 
bl.a. uttalat följande avseende diarieföring i överförmyndarverksamheter. Inkomna och 
upprättade handlingar ska förses med både ärende- och aktbilagenummer på själva 
handlingen. Utan sådana åtgärder kan det vara svårt att veta vilka handlingar som hör till 
akten. Det blir även svårt att avgöra om alla handlingar finns bevarade i akten. (Se JO:s beslut 
den 5 maj 2009, dnr 1744-2007). Om ärendenummer framgår av varje separat handling i akten 
och handlingen dessutom aktbilageras samt aktbilagenumret också anges i dagboksbladet 
skapas en godtagbar säkerhet i diarieföringen när det gäller identifikationen av handlingen (se 
JO:s beslut den 23 mars 2005, dnr 151-2003). Varje inkommen eller upprättad handling bör 
förses med ett eget aktbilagenummer i registret och motsvarande nummer anges på 
handlingen i akten. På detta sätt blir diarieföringen enhetlig och skapar säkerhet när det gäller 
identifikationen av handlingen.

Länsstyrelsen har uppmärksammat att det i ärendena om förvaltarskap, se exempelvis akt 
1156, har tagit lång tid för nämnden att under perioden 2016-2017 ompröva förvaltarskapet 
från dess att underlaget från förvaltaren kom in. Länsstyrelsen upplyser om att det är viktigt 
att tillämpa sådana rutiner så att det inte går allt för lång tid från det att yttrandet inkommer 
till dess att omprövning sker, för att motverka att beslutet baseras på ett inaktuellt underlag. 
Vidare ska omprövningen ske så snart som möjligt för att mer ingripande åtgärder än 
nödvändigt inte ska företas. Nämnden upplyste vid besöket att nya rutiner infördes under den 
här perioden och att omprövningen därför tog längre tid än normalt.

Utöver ovanstående generella synpunkter har Länsstyrelsen ytterligare påpekande avseende 
följande akter. 

Akt 914 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB
Nämnden har begärt komplettering för att kunna granska årsräkningen för år 2017. Av 
dagboksbladet framgår inte att någon komplettering har inkommit, men efterfrågade uppgifter 
finns i akten och årsräkningen är granskad. Länsstyrelsen erinrar om att uppgifter som har 
betydelse för ett ärende ska diarieföras i ärendet.

Akt 978 – förvaltarskap
I akten, aktbilagenummer 70, förekommer namn på andra personer än den akten avser. 
Nämnden har maskerat dessa. Länsstyrelsen konstaterar att maskeringen inte kan anses vara 
tillräcklig eftersom det fortfarande går att utläsa namnen som har maskerats. Nämnden bör 
således tillse att fullständig maskering av andra namn än huvudmannens sker. 

Akt 1842 – förmynderskap
Årsräkningen för år 2017 har granskats med justering. Flertalet belopp har korrigerats av 
nämnden. Länsstyrelsen framhåller att det vid allt för omfattande korrigeringar närmast kan 
framstå som att nämnden upprättat en ny årsräkning. Det åligger ställföreträdaren att 
upprätta årsräkningen, varför nämnden i denna typ av situation bör överväga att begära att 
ställföreträdaren istället kompletterar årsräkningen. En kopia av den ingivna årsräkningen kan 
då skickas till ställföreträdaren tillsammans med en begäran om komplettering. 

Akt 2373 – Godmanskap för ensamkommande barn
Kommunen har sökt ersättning för kostnader för god man till ensamkommande asylsökande 
barn hos Migrationsverket. Ansökningsblanketterna finns i akten. Kostnaden regleras mellan 
kommunen och Migrationsverket och berör inte barnet. Ansökningsblanketterna bör därför 
inte finnas i akten. 
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Av akten framgår att nämnden inte varit konsekvent vid diarieföring och handläggning av 
inkomna redogörelser då det finns aktbilagor på dagboksbladet som avser bl.a. ”redogörelse 
inkommen” och ”redogörelse granskad” som inte återfinns som fysiska handlingar i akten.  
Länsstyrelsen informerade vid inspektionsbesöket om vikten av god diarieföring. 

Sammanfattande synpunkter
De fel eller brister som uppmärksammats i nämndens handläggning bör i förekommande fall 
korrigeras. Länsstyrelsen framhåller vikten av att årsräkningarna granskas inom rimlig tid och 
att det på årsräkningar som granskats med korrigering bör antecknas varför nämnden ändrat 
beloppen. Arvodesbeslut och arvodesyrkande bör skickas till huvudmannen i den omfattning 
som framgår av återgivet uttalande från JO. Vad gäller omprövning av förvaltarskap är det 
viktigt att det inte går allt för lång tid från det att yttrandet inkommer till dess att omprövning 
sker, för att motverka att beslutet baseras på ett inaktuellt underlag. Länsstyrelsen framhåller 
även vikten av god diarieföring. 

I den slutliga handläggningen av detta ärende har även länsjurist Malin Reinhold medverkat. 

Marielle Pettersson
Länsjurist

Anna Isaksson
Länsjurist

Detta protokoll har bekräftats digitalt och saknar därför namnunderskrifter. 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och kommunens revisorer i Gislaved kommun,
(kommunen@gislaved.se)

Kopia till:
JOkansli1@jo.se
Öfm-pärmen
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Rn §54    Dnr: RN.2018.5      
 
Beredskap inom deltidsorganisationen   
 
Ärendebeskrivning 
Kommunerna angav en ambitionsnivå för räddningsstyrkan i Smålandsstenar i 
samband med beslutet att anta kommunens handlingsprogram om skydd mot 
olyckor (enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor). Smålandsstenar ska 
bemannas med fem personer (1 befäl + 4 brandmän). Syftet med den 
bemanningen är att en rökdykningsinsats ska kunna påbörjas omgående och 
utan beroende av annan styrka. För att genomföra en rökdykning måste det 
enligt arbetsmiljöföreskrifterna (AFS 2007:07) vara fem personer på plats. 
Minskad bemanning kan medföra att en livräddande insats inte kan påbörjas fullt 
ut innan förstärkning är på plats.   
 
Det har under längre tid varit svårt att rekrytera personal till deltidsstyrkan i 
Smålandsstenar. Under sommaren 2018 beslutade ordförande på delegation att, 
på grund av vakanser, förändra beredskapen genom att ha 1+3 i beredskap i 
Smålandsstenar samt larma hela Burserydsstyrkan som kompensation. Utöver 
detta fanns fri inryckning av ledig personal i Smålandsstenar. På grund av 
vakanser i Smålandsstenar behöver detta undantag förlängas för att skapa god 
arbetsmiljö och tid för de nyanställda att genomgå utbildning, internövas och 
komma in i rutinerna.  
 
Beslutsunderlag 
Muntlig föredragning 
 
 
Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar 
 
att godkänna en tillfällig beredskapsförändring i Smålandsstenar från 1+4 till 

1+3 med kompenserade åtgärder  
 
att Burserydsstyrkan ska larmas som kompensation 
 
att fri inryckning får ske i Smålandsstenar 
 
att beslutet ska gälla till och med den 31 januari 2019 
 
att informera båda kommunfullmäktige om beslutet 
 

  
Expedieras till: 
Johan Nilsson, räddningschef 
Kommunfullmäktige i Gislaved 
Kommunfullmäktige i Gnosjö 
 



Valnämnden den 24september2018

Vn § 21

Slutsammanräkning - för den kommunala folkomröstningen

Ärendebeskrivn ing
Dagens sammanträde har sammankallats i enlighet med vallagens bestämmelser för
granskning av underkända förtidsröster från vallokalerna samt slutsammanräkning då
valnämnden är sista instans för kontrollräkning.

Valnämndens sammanträde har kungjorts 1 ortspressen och anslagits på kommunens
anslagstavla samt informerats om på kommunens hemsida. Granskning av underkända
förtidsröster från valdistrikten behandlas enligt vallagens föreskrifter och enligt anvis
ningar från valmyndigheten, samt enligt föreskrifter som är beslutat av fullmäktige.
Totalt hade valdistrikten underkänt 35 1 röster. Valnämnden underkänner vid sin
granskning 366 röster vid slutsammanräkningen. Totalt antal röstberättigade i valet är
22 507 personer.

Yrkande

Valnämndens ordförande yrkar:

lägga följande slutsammanräkningsresultat till protokollet:

• Totalt antal rösAlternativ .

Gisle Mossarp Avstar Ogiltiga tande
Distrikt

Anderstorp C 54 510 117 21 702
Anderstorp N 74 574 88 19 755
Anderstorp S 67 455 79 23 624
Burseryd-Sandvik 171 32 169 30 402
Gislaved C 459 98 68 17 642
G ryte ryd-Södra
Hestra 78 22 108 11 219
Gullvivan 436 78 26 17 557
Gyllenfors-Hult 381 132 61 24 598
Henja 345 165 72 23 605
Lundåker 720 66 61 13 860
Norra Hestra 238 110 189 22 559
Reftele 154 252 190 28 624
Smålandsstenar C 216 40 229 28 513
SmålandsstenarV 199 43 200 21 463
Smålandsstenar Ö 129 32 185 29 375
Stengårdshult
Valdshult-Öreryd 32 49 51 3 135
Sörgården 744 71 59 18 892
Våthult-Bosebo
Båraryd 228 53 43 6 330
Ås-Kållerstad 74 138 140 10 362

Justerares pderskrift Utdragsbestyrkande



Valnämnden den 24 september 2018

Uppsamlingsdi
strikt 43 8 3 3 57

Totalt antal röster 4842 2928 2138 366 10274

Valnämnden beslutar

lägga följande slutsammanräkningsresultat till protokollet:

Totalt antal rösAlternativ
Gisle Mossarp Avstar Ogiltiga tande

Distrikt

AnderstorpC 54 510 117 21 702
Anderstorp N 74 574 88 19 755
Anderstorp S 67 455 79 23 624
Burseryd-Sandvik 171 32 169 30 402
Gislaved C 459 98 68 17 642
Gryteryd-Södra
Hestra 78 22 108 11 219
Gullvivan 436 78 26 17 557
Gyllenfors-Hult 381 132 61 24 598
Henja 345 165 72 23 605
Lundåker 720 66 61 13 860
Norra Hestra 238 110 189 22 559
Reftele 154 252 190 28 624
Smålandsstenar C 216 40 229 28 513
SmålandsstenarV 199 43 200 21 463
Smålandsstenar Ö 129 32 185 29 375
Ste ngå rd sh u It
Valdshult-Öreryd 32 49 51 3 135

Sörgården 744 71 59 18 892
Våthult-Bosebo
Båraryd 228 53 43 6 330

Ås-Kållerstad 74 138 140 10 362
Uppsamlingsdi
strikt 43 8 3 3 57

Totalt antal röster 4842 2928 2138 366 10274

Expediera

Kommunfullmäktige

Jutres uniskrift Utdragsbestyrkande


	Kommunfullmäktiges arbetsordning
	1_KS_2018_56_Redovisning av obesvarade motioner per den 1 september 2018
	2_KS_2018_56_Protokoll 2018-10-10 - Ks §295 Redovisning av obesvarade motioner 2018
	1_KS_2018_127_Sammanträdesplan 2019
	2_KS_2018_127_Protokoll kommunfullmäktiges presidium 2018-06-06, § 9
	3_KS_2018_127_Protokoll 2018-09-26 - Ks §282 Sammanträdesplan 2019
	1_KS_2018_178_Protokoll 2018-10-10 - Ks §296 Annonsering av kommunfullmäktiges sammanträden 2019
	2_KS_2018_178_Protokoll kommunfullmäktiges presidium den 27 september 2018
	1_KS_2018_73_Protokoll 2018-10-10 - Ks §292 Regler om ersättningar och frånvaro för kommunalt förtroendevalda i 
	2_KS_2018_73_Parlamentariska kommittén den 20 augusti 2018, § 13
	3_KS_2018_73_Förslag till revidering av ersättningsbestämmelser den 20 augusti 2018.pdf
	Bestämmelser om ersättningar, kf §54
	Protokoll 2014-12-15 Kf §54- Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun  
	1_KS_2018_164_Regler för kommunalt partistöd inför mandatperioden 2019-2022, daterade den 28 augusti 2018
	2_KS_2018_164_Protokoll 2018-10-10 - Ks §297 Regler för kommunalt partistöd
	1_KS_2014_126_Protokoll BM § 131 Detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 158 i Hestra
	2_KS_2014_126_Protokoll 2018-10-10 - Ks §299 Antagande av detaljplan för Viks strand, del av fastigheten Vik 158 
	3_KS_2014_126_Översiktlig VA-utredning Viks strand 158
	4_KS_2014_126_Utlåtande Viks strand utlåtande 2018-08-15
	5_KS_2014_126_Plankarta Viks strand antagande 3 2018.08.14
	6_KS_2014_126_Planbeskrivning Viks strand Antagande 3 2018-08-14
	1_KS_2018_62_Protokoll 2018-10-10 - Ks §293 Delårsbokslut, uppföljning 2 med helårsprognos 2018, hela kommunen
	2_KS_2018_62_Delårsrapport 2018 - Kommunfullmäktige 20181003
	3_KS_2018_62_SAM Delarsrapport jan-jun 2018
	1_KS_2018_133_Protokoll 2018-10-10 - Ks §294 Revidering av riktlinjer för alkoholservering
	2_KS_2018_133_Bm §82- Revidering av riktlinjer för alkoholservering.pdf
	3_KS_2018_133_Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap, med gulmarkeringar
	1_KS_2018_154_Utkast Reviderad Arbetsmiljöpolicy 2018-05-21.pdf
	2_KS_2018_154_Rutin omplacering efter avslutad rehabilitering 2018-05-21.pdf
	3_KS_2018_154_Rutin arbetslivsinriktad rehabilitering 2018-05-21.pdf
	4_KS_2018_154_Protokoll 2018-09-26 - Ks §280 Upphävande av rehabiliteringspolicy
	5_KS_2018_154_Flik 08 Rehabilitering.docx.pdf
	1_KS_2018_155_Utkast Reviderad Arbetsmiljöpolicy 2018-05-21.pdf
	2_KS_2018_155_Protokoll 2018-09-26 - Ks §281 Revidering av arbetsmiljöpolicy
	1_KS_2014_80_Protokoll 2018-10-10 - Ks §298 Upphävande av beslut gällande handlingsplan till bredbandsstrategi f
	2_KS_2014_80_Protokoll 2014-06-23 - Kf §93 Bredbandsstrategi för Gislaveds kommun
	1_KS_2018_165_Protokoll 2018-10-10 - Ks §301 Inre befäl i beredskap
	2_KS_2018_165_Protokoll 2018-08-21 - Rn §43 Inre befäl i beredskap.pdf
	3_KS_2018_165_Avtal om inre befäl 2018-07-01--2019-06-30.pdf
	Länsstyrelsen Östergötland-Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen av överförmyndarnämnden i Gislaved kommun
	Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av överförmyndarnämnden i Gislaved kommun
	Redogörelse för verksamheten
	Organisation m.m.
	Diarieföring och dokumenthantering
	Rutiner för omprövning av förvaltarskap
	Ställföreträdare
	Granskning av årsräkningar för år 2017
	Arvodesbeslut
	Rutiner vid ansökan om samtycke till försäljning av fastigheter/bostadsrätter
	Rutiner vid ansökan om samtycke till medelsplacering
	Rutiner för huvudmannens konton m.m.
	Ensamkommande barn

	Stickprovsgranskning
	Akt 914 – godmanskap enligt 11 kap. 4 § FB


	Rn-§54 Beredskap inom deltidsorganisationen
	Vn §21- Slutsammanräkning av den kommunala folkomröstningen

