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FÖRÄNDRINGS- OCH UTVECKLINGS-
ARBETET AV KOMMUNEN FORTSÄTTER
I förra numret av kommuntidningen berättade jag om det förändrings-
arbete som vi inlett i Gislaveds kommun. Jag berättade om att vi ska bli 
ändå bättre på att planera och följa upp vår verksamhet med utgångs-
punkt från den politiska visionen och målen. För att lyckas med detta 
har vi ändrat inom den kommunala organisationen för att bli mer flexibla 
att möta dagens och morgondagens behov, inte minst digitaliseringen 
som ställer stora krav på all offentlig verksamhet. Vi har också tillsam-
mans tydliggjort våra beslutsprocesser och de olika roller som tjänste-
män och politiker har genom att vi har ökat transparensen i hela besluts-
kedjan. Detta är mycket viktigt för dig som invånare och företagare, det 
ska vara lätt att följa den demokratiska processen. Numera är det lättare 
att följa hur de förtroendevalda ställer sig till förslag från tjänstemännen. 

Vi kraftsamlar nu kring ett antal viktiga frågor för vår kommun där ökat 
bostadsbyggande och tillgång till bredband är oerhört avgörande för vår 
fortsatta utveckling. Ytterligare exempel på viktiga frågor är vårt arbete 
med att förbättra företagsklimatet i kommunen och nyligen kom ett väldigt 
tydligt kvitto på att vi är på rätt väg. Varje år görs en jämförelse av företags-
klimat mellan ett antal kommuner, nu senast 147 stycken. Gislaved är den 
av alla kommuner som gjort den största förbättringen av NKI (nöjd kund 
index). Detta visar att vårt arbete ger resultat och att vi är på rätt väg. 

Gislaveds kommun är en välskött kommun med hög kvalitet inom verk-
samheterna, det är jag mycket stolt över. Vi arbetar nu aktivt för att 
ytter ligare förbättra oss och bli bättre på att berätta om detta faktum. 
Jag upplever att allt för många inte känner till att det är så här och jag 
är övertygad om att det påverkar bilden vi gemensamt förmedlar om 
Gislaveds kommun. Jag berättar för alla jag möter om hur bra kommunen 
är och detta börjar ge effekt. Att ”sätta Gislaveds kommun på kartan” är 
väldigt viktigt för att skapa en stolthet. När allt fler hjälper till med att 
berätta den berättelsen kommer det ge stora positiva effekter för ut-
vecklingen av vår kommun. Låt oss bygga stolthet tillsammans!

Har du tankar och idéer om hur vi gör detta?  
Tveka inte att kontakta mig. Jag ser fram emot  
att fortsätta att utveckla Gislaveds kommun  
tillsammans med politiker, medarbetare,  
invånare, företagare och civilsamhället.  

Malin Aronsson
Kommundirektör
malin.aronsson@gislaved.se
072-145 84 57

mailto:kommunen%40gislaved.se?subject=G-kommuntidning%20nr%201%202017
http://www.gislaved.se
http://www.facebook.com/gislavedskommun
http://www.instagram.com/gislavedkommun
http://www.symbolbilder.se
http://www.tryckservice.nu
mailto:malin.aronsson%40gislaved.se?subject=
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Medveten satsning på digitalkultur
U nder mitten av 90-talet hände något som visat 

sig har stor påverkan på våra liv. Datorer tågade 
in i våra hem. Sakta började var och varannan ringa 
upp något som kallades för Internet genom ett 
modem som gjorde konstiga ljud ifrån sig. Vare 
sig du kanske tittade på bilder, eller laddade hem 
musik, och trots att det gick ohyggligt sakta och 
segt, var du glad ändå. Vägen till kontakt med  
resten av världen hade minskat. 

Idag, närmare 20 år senare, kan man blicka tillbaka 
och inse att det hänt en del. Den digitala tekniken 
har givit oss och fortsätter ge oss nya sätt att konsu-
mera bland annat kultur. Det vill Kulturplatån ta vara 
på och fortsätta utveckla berättar Luis Gonzalez, 
kultursamordnare för Kulturplatån, en av verksam-
heterna i Glashuset Gislaved.

– När allt mer kulturkonsumtion sker digitalt idag, 
så är det viktigt att kommunen har en tanke kring 
den typen av verksamhet, säger Luis.

E-sport växer lavinartat
Luis tar e-sport som exempel. E-sport är en förkort-
ning av elektronisk sport och går ut på att spela 
tävlingsinriktat mot andra på exempelvis en dator 
eller tv-spelskonsol. Statistik visar att det i Sverige 
finns över 100 000 invånare som utövar e-sport 
(registrerade i spelhobbyförbund). Det är i storlek 
med såväl handboll som ishockey. Därför måste det 
finnas en arena, en plats, dit invånare är välkomna 
för att på ett organiserat sätt träna på sin e-sport.

– Vi har exempelvis hyrt in 10 stycken tv-spels-
konsoler som är ihopkopplade med varandra, och 
vill att våra besökare ska kunna träna, som lag, 
säger Luis.

Han pekar på vikten av att digitala verktyg behöver 
finnas för att göra den digitala världen tillgänglig. 
Han tänker sig att de som är intresserade av e-
sport mycket väl kan starta föreningar eller studie-
cirklar.

Laget Banned4Cheating tar emot pokalen efter att ha vunnit CS:go-turneringen under NitroXy LAN:et i våras.
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– På samma sätt som vi har musikband som 
kommer hit och övar två gånger i veckan i något 
av våra musikrum, så ska e-sportlag kunna komma 
hit och öva på att spela, säger Luis.

LAN två gånger om året
I Glashuset arrangeras LAN två gånger om året. 
Det är föreningen NitroXy som håller i arrange-
manget i samarbete och med stöd av bland andra 
Kulturplatån. Under LAN:et som håller på i fyra 
dagar samlas flera hundra ungdomar i Glashuset 
där de umgås, knyter nya kontakter, spelar med 
och mot varandra.

– Det blir som en festival för ungdomar, av ungdo-
mar. Hela Glashuset lever upp och blir en digital 
arena under fyra dagar, säger Luis.

Under vårens LAN satsade arrangörerna mycket 
på att lära ut sunda värderingar bland deltagarna. 
Det är viktigt att alla förstår att man är på plats 
under samma villkor, oavsett kön, social eller etnisk 
bakgrund eller sexuell läggning. Dessutom anord-
nades workshops för föräldrar, som ville lära mer 
om e-sport för att bättre förstå vad ens barn gör 
vid datorn.

– Vårens LAN var mycket lyckat, och anordnas i 
höst igen, berättar Luis.

Flera genomförda och nya inplanerade
Under våren har NitroXy i samarbete med Kultur-
platån anordnat flera tv-spels kvällar som lockat 
hundratal ungdomar till varje tillfälle. Det är flest 
killar som kommer till dessa kvällar, berättar Luis, 
men han har sett hur antalet tjejer blivit fler för varje 
gång. Därför har man nu planerat in flera e-sport-
kvällar för enbart tjejer. 

– Vi arbetar hela tiden med att locka fler målgrupper 
till våra olika aktiviteter, berättar Luis. 

Under höstens hållbarhetsvecka (v. 42), kommer 
det även att hållas en konferens i Glashuset med 
inriktning på digitalkultur.

– Just nu jobbar vi med att boka upp intressanta 
talare inom ämnet, säger Luis.

Fortsatt satsning även nästa år
Luis berättar att han under nästa år skulle vilja 
kunna erbjuda ungdomar workshops och utbild-
ningar i hur man kan arbeta mer med streaming 
och videobloggar. 

– Vi tittar mycket på hur våra ungdomar konsume-
rar digitalkultur. Videoblogg, eller vlogg som det 
också heter, ligger helt rätt i tiden, konstaterar Luis 
Gonzalez.

Foto: Anders Howerdal

Foto: Anders Howerdal

Foto: Anders Howerdal
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B or du i Smålandsstenar? Grattis! Du bor på 
en ort i ständig utveckling. För att ta några  

exempel; de senaste fem åren har orten berikats 
med allt från en helt ny Nordinskola, en skatepark, 
en mountainbikebana, ett utegym, en spontan-
idrottsplats till en ny öppen förskola i ett helt nytt 
vårdcentrum. Lägg därtill blomstrande företag 
och industrier som genom åren expanderat, och 
vill fortsätta utveckla sina verksamheter på orten. 

Fördjupad översiktsplan lägger grunden
Hur en ort kan och får utvecklas beskrivs i en fördju-
pad översiktsplan, FÖP, som kommunen ansvarar 
för att ta fram. En sådan finns idag för Smålands-
stenar och Skeppshult, men är närmare 20 år gam-
mal. Därför har kommunen nu tagit fram ett förslag 

till en ny. I den finns ett antal förslag på hur de båda 
orterna kan fortsätta att utvecklas. Erika Erlingson, 
som är arbetsledare vid avdelningen för hållbar  
utveckling i kommunen är en av de personer som 
varit med och tagit fram förslaget till FÖP:en.

– Det har varit en spännande process där många 
av förslagen bygger på den dialog vi haft med  
invånarna på orterna, säger Erika.

En sak som invånarna i Smålandsstenar önskar är 
ett centrum med mindre tung trafik. FÖP:en ger nu 
förslag på en helt ny lokalgata som ska gå väster 
om samhället från Släthultsvägen vid Norra Nissa-
stigen, förbi Haghult och fram till Burserydsvägen. 

SMÅLANDSSTENAR – orten där allt är möjligt
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N u på sommaren är det många som tycker om 
att grilla och elda utomhus. Kanske blir det 

bad i sjö eller hav. Lika härligt som detta är, lika 
farligt kan det bli. Var rädd om dig och dina nära i 
sommar! Genom att följa några enkla tips ökar du 
din egen och andras säkerhet.

Elda säkert
– Följ eventuellt eldningsförbud
– Håll uppsikt över elden 
– Ha vatten eller annan släckutrustning i närheten
– Använd en säker plats för att grilla säkert
–  Kontrollera att elden är ordentligt släckt innan 

du lämnar platsen

VAR RÄDD OM DIG!
Bada säkert
–  Håll uppsikt över barn och personer som  

inte kan simma
– Simma inte ensam
– Knuffas aldrig i närheten av vatten
– Tryck aldrig ner någon under vattenytan
–  Använd flythjälpmedel om det behövs,  

och ha koll på var närmaste livboj finns
– Dyk aldrig i okända vatten
–  Ta reda på var du kan få hjälp om olyckan  

är framme

Läs mer på dinsakerhet.se/sakrare-fritid

FAKTA

Förslaget till den fördjupade översikts
planen har sedan i våras varit på samråd. 
Du kan fortfarande skicka in dina syn
punkter på innehållet fram till den 2 juli.  
I december ska kommunfullmäktige be
sluta om planen, varpå den ska börja gälla 
från och med 2018.

Läs mer på gislaved.se/framtidensort

– Nissastigen är en livsnerv, men också en barriär. 
En ny lokalgata skulle minska en del av den tunga 
trafiken, och skulle göra centrum säkrare för såväl 
cykel- som gångtrafikanter, säger Erika.

Något annat som efterfrågats i Smålandsstenar är 
fler attraktiva boendemiljöer, både centralt men 
även vid vattnet. Det har man försökt ta tillvara på 
i förslaget till den fördjupade översiktsplanen, dels 
genom att ha identifierat en lämplig plats i centrum 
för en 8 – 12 våningar hög byggnad för lägenheter, 
dels genom att ett potentiellt område ut med ån 
Nissan, i ortens sydöstra delar som skulle kunna 
bli ett nytt villakvarter.

– Sett till den starka utveckling som sker i Små-
landsstenar i övrigt, så vill jag påstå att möjligheter 
till bra boenden är något av det viktigaste som 
kommunen behöver möjliggöra för, säger Erika.

Förslaget till fördjupad översiktsplan visar även hur 
befintliga och nya industrier och företag kan växa. 
Främst handlar det om en utveckling av Smålands-
stenars södra industriområde, men i förslaget till 
FÖP ges också möjlighet till utbyggnad av befintlig 
industri i ortens västra industriområde. 

– Företagen på orten är en mycket viktig kugge i 
hela samhället. De sätter människor i arbete, och 
det är viktigt att de har möjlighet att expandera 
ännu mer, säger Erika.

En balansgång att utveckla långsiktigt  
och hållbart
Erika berättar att Smålandsstenars utveckling måste 
ske på ett hållbart långsiktigt sätt. Det måste ske i 
en balans med naturen. 

– Vatten, skog, växtlighet måste få finnas. Det får vi 
aldrig glömma av. Dessa ”gröna” områden får oss 
människor att må bra, säger Erika.

http://www.dinsakerhet.se/sakrare-fritid
http://www.gislaved.se/framtidensort
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SOMMARLIV ÄR TILLBAKA
Alla aktiviteter kostnadsfria
Alla aktiviteter är gratis och riktar sig till barn mellan 
sex och femton år. Louise berättar att ett uttalat 
syfte är att aktiviteterna ska vara inkluderande, 
vända sig till både flickor och pojkar, skapa kontakt-
ytor och alla ska känna att man får vara med.

– Barnen ska veta att det finns något att göra, och 
att de har möjlighet att träffa nya kompisar, säger 
Louise.

Bättre planerat och flera aktiviteter i år
Förra året fick man mycket positiva reaktioner från 
alla håll, såväl ungdomar som föräldrar, visar ut-
värderingen som gjorts. I år har man haft mer tid på 
sig att planera och förbereda, och det syns i 
program met. I år erbjuds totalt 62 aktiviteter i olika 
orter i vår kommun; från cirkusskola och hinder-
banor till matlagning och prova på-aktiviteter inom 
ett antal sporter. Lägg därtill fem konserter med 
nationellt kända artister.

F ör andra sommaren i rad anordnar Gislaveds 
kommun Sommarliv för alla barn och ungdomar 

i vår kommun. Fram till den 11 augusti, kommer 
över 60 stycken aktiviteter att ha genomförts på 
olika orter i kommunen.

Louise Moberg, som är samordnare för Sommarliv 
2017 är mycket nöjd med programmet i år. Hon 
anser att det är viktigt att våra barn ska kunna ha 
kul på hemmaplan.

– Alla barn ska ha möjlighet till att få ett roligt och 
bra sommarlov. Därför är Sommarliv en såväl kul 
som viktig satsning, säger Louise.
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ALLT ÄR 
GRATIS!URVAL AV SOMMARENS AKTIVITETER  

Se samtliga på gislaved.se/sommarliv

Sommarens konserter
• Isa – 29 juni, Reftele hembygdsgård
• Anton Ewald – 6 juli, Ekekullen i Anderstorp
• Ida Redig – 20 juli, Åparken i Hestra
• Kitok – 27 juli, Skateparken i Smålandsstenar
• Axel Schylström – 3 aug, Gisle i Gislaved

Fartfyllt och roligt
•  Cirkusskola med Marcus Entertainment –  

26 – 30 juni, Tyngelvi i Burseryd,  
31 juli – 4 aug, Rönneljung i Reftele,  
7 – 11 aug, Isamon i Hestra

•  Cirkusskola med Cirkus Cirkör –  
10 – 14 juli, Gisle sportcenter i Gislaved

• Barnens Hinderbana – 16 juli, Gisle i Gislaved
•  MiniToughest – 14 juni, 28 juni, 5 juli,  

2 aug, Sporthallen i Smålandsstenar och  
9 aug, Gisle i Gislaved

•  Klurig hinderbana – 9 aug,  
Fotbollsplanen i Broaryd 

Sportturneringar
•  Fotbollsturnering: Trastencupen –  

hela sommaren, Trasten i Gislaved
•  Allt från tennis och badmington till bordtennis,  

fotboll och innebandy – måndagar och onsdagar 
fram till 5 juli, Isamon i Hestra

Workshop
• Min plats i staden! – 20 juni, Gislaveds konsthall
•  Learning Village – 21 juni, Torghuset i Smålands-

stenar
•  MangaWorkshop med Natalia Batista – 12 juli,  

Anderstorps bibliotek och Burseryds bibliotek
•  Författarworkshop med Camilla Lagerqvist –  

7 aug, Broaryds bibliotek och Reftele bibliotek 

Kultur i landskapet & Popup-biblioteket
• 22 juni, Burseryd (Västboloppet)
• 27 juni, Reftele
• 4 juli, Anderstorp
• 11 juli, Sunnaryds färjeläge
•  18 juli, Äventyrslekplatsen på Isaberg
•  25 juli, Skateparken i Smålandsstenar
• 1 aug, Trasten i Gislaved

Utomhusfilm
•  21 juli, 28 juli, 4 aug – Gisle i Gislaved

Om Sommarliv
Det är andra året i rad som Sommarliv genomförs. 
I år har kommunen fått ett ekonomiskt stöd på drygt 
950 000 kr från MUCF, myndigheten för ungdoms- 
och civilsamhällesfrågor. Pengarna används till att 
genomföra över 60 aktiviteter på olika orter över 
hela kommunen. En del av aktiviteterna anordnas 
enbart av kommunen, men flera är i samarbete 
med ett antal av kommunens föreningar.

AKTIVITETER
för barn och ungdomar från 6 till 15 år  

under sommaren i Gislaveds kommun

Fri entré till alla sommaraktiviteter!
gislaved.se/sommarliv

SOLIGA  
OCH ROLIGA 

DAGAR!

HEJ!  JAG HETER LOVE …  HOPPAS ATT VI SES  I SOMMAR!

http://www.gislaved.se/sommarliv
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Johan Orreskolan är skola igen 
och ska bli en förskola
S enast Johan Orreskolan i Gislaved användes 

som skola var 2009. Sedan dess har huset i 
perioder stått tomt, men även använts som kontors-
lokal och som evakueringsboende för flyktingar. 
Sedan den 8 maj i år är Johan Orre en skola igen. 
Runt 200 SFI-elever (svenska för invandrare) har 
sin undervisning i lokalerna. SFI-verksamheten har 
just nu många fler elever än normalt eftersom det 
kom många flyktingar till kommunen under 2015. 
Lektionssalar på Gislaveds Gymnasium har använts 
och gjort att trycket på de lokalerna varit stort. 

– Det blev trångt på gymnasiet och att använda en 
av kommunens lediga lokaler, Johan Orreskolan 
till verksamheten är en väldigt bra lösning, säger 
Agneta Åhsberg, utvecklingsledare på barn- och 
utbildningsförvaltningen. Lokalerna är anpassade för 
skolverksamhet och passar behoven som SFI har.

En del av Johan Orreskolan används även till admi-
nistration av förskolorna i Gislaveds tätort. Förskole-
chefer, specialpedagoger och skolassistenter har 
sina kontor där.

Ny central förskola
Under hösten 2018 är behovet av SFI-platser troli-
gen inte lika stort längre utan de ordinarie lokalerna 
vid Gislaveds Gymnasium räcker till. Då kommer 
Johan Orreskolan att byggas om till en förskola med 
sex avdelningar.

– Vi behöver fler förskoleplatser i Gislaved, framför-
allt i centrala Gislaved, säger Emma Gunnarsson, 
förskolechef. I Johan Orreskolan kan vi skapa en 
bra miljö både inne och ute för barn mellan 1 – 5 år.

Både lokalerna och utemiljön kommer att byggas 
om för att skapa en attraktiv förskola i centrum. 
Det kommer att bli flera olika grönområden med 
lekytor anpassade för barnens olika åldrar. För att 
göra området mer lummigt planteras träd och 
växter. Genom en ny infart och en ny entré med hiss 
mot Norra Storgatan förbättras även tillgänglig-
heten.  

Den nya förskolan i Johan Orre öppnar hösten 
2019.

Gislaveds tre förskolechefer Per Bernhardsson, Emma Gunnarsson och Ann-Charlotte Spånberg har tillsammans börjat planera 
för den nya förskolan. 



F rån höstterminen 2017 kommer skolorganisa-
tionen i Gislaved och Smålandsstenar att för-

ändras. Fem skolor där det idag går elever från 
förskoleklass till årskurs 6, kommer att bli tre skolor 
från förskoleklass till årskurs 3 samt två rena mellan-
 stadieskolor för elever i årskurs 4 – 6.

Skolorna som berörs är Åtteråsskolan och Villstad-
skolan i Smålandsstenar samt Gyllenforsskolan, 
Gullviveskolan och Sörgårdsskolan i Gislaved.

– Jag ser att det här kommer att bli riktigt bra. Till 
hösten startar fem nya skolor där personal och 
rektor ska bygga verksamheten tillsammans, säger 
projektledare Sonja Sävås. 

Samlad kompetens och likvärdig utbildning
Bland de viktigaste anledningarna till att skolorna 
organiseras om, är att kunna ge en mer likvärdig 
undervisning. Undersökningar och forskare har 
pekat på att det är något som man i Sverige över-
lag behöver bli bättre på för att höja resultaten i 
svensk skola. En positiv effekt blir också att den 
pedagogiska kompetensen samlas på renodlade 
lågstadie- respektive mellanstadieskolor. 

Planering och genomförande löper parallellt 
På alla berörda skolor har det under våren hållits 
informationsmöten. Där har föräldrar kunnat träffa 
blivande personal och rektor, titta på lokalerna, samt 
fått information om hur skolskjutsarna ska fungera.

– Under mötena har vi även haft skolbussar på 
plats på skolan, som många föräldrar nyfiket kikat 
in i, berättar Sonja.

Det har arbetats med klassindelningar, planerats 
för vilket material och möbler som ska flyttas från 
en skola till en annan, och vilka nyinköp det behö-
ver kompletteras med. På flera av skolorna pågår 
även en del ombyggnationer. Sonja berättar att om-
byggnationerna går enligt plan, och att det utifrån 
hur det ser ut nu kommer vara färdigt innan skol-
starten i höst.

Ständigt behov av utbildad personal
Sonja ser också en utmaning som det inte finns 
någon enkel lösning till. Det finns för få ut bildade 
pedagoger i hela vårt land. Det påverkar även 
Gisla veds kommun. På de fem nya skolorna finns 
det behöriga lärare på lågstadiet men på mellan-
stadiet är det svårare att rekrytera utbildade lärare.

– Det är ett problem som finns i vårt land, och i vår 
kommun oavsett omorganisation eller inte. Det är 
ett område som man på nationell nivå behöver 
prioritera, anser Sonja.

Öppen fritidsverksamhet kommer erbjudas
På Gullviveskolan i Gislaved startar man till hösten 
också en ny verksamhet, ett så kallat öppet fritids. 
Där kommer det erbjudas eftermiddagsaktiviteter. 
Elever, som är inskrivna i verksamheten, väljer själva 
när de vill gå dit. Aktiviteterna kan komma att anord-
nas i samarbete med andra kommunala verksam-
heter som exempelvis Musikskolan och Kulturplatån 
men även i samarbete med civilsamhället i form av 
olika fritids-, kultur-, och sportföreningar.

– Vi vill kunna ge barnen ett aktivt fritidsliv, i en trygg 
miljö med vuxennärvaro. Barnen kan hitta nya vän-
ner och upptäcka nya intressen, vilket banar vägen 
för ett bra och rikt vuxenliv, säger Sonja.

Erbjuds som ett komplement 
Den öppna fritidsverksamheten erbjuds som ett 
komplement till ordinarie fritidshemsverksamhet 
som självklart också erbjuds, berättar Sonja. Vill 
man att skolan ska ha fullt ansvar för eleven under 
hela fritidstiden, så är ordinarie fritidshem alterna-
tivet som föräldern ska välja.  

Den öppna fritidsverksamheten kommer att hållas 
efter skoldagens slut fram till klockan 17.00. Den 
kommer att kosta 500 kronor per termin, och då 
ingår även mellanmål för barnen. För att få delta i 
den öppna fritidsverksamheten så krävs att barnet 
är inskrivet i verksamheten.

Fem ”nya” skolor startar till hösten
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VÄLKOMMEN TILL 
KONTAKTCENTER 
– HUR KAN VI 
HJÄLPA DIG?

KONTAKTCENTER

Ring oss på 0371-810 00, besök oss  
i kommunhuset, skicka e-post eller  
använd någon av våra e-tjänster.

gislaved.se/kontaktcenter

K ontaktcenter är sedan maj 2016 den självklara 
kontakten med Gislaveds kommun. Här möts 

du av våra kommunvägledare som ger dig informa-
tion, vägledning och rådgivning om kommunens 
verksamheter och service. 

Syftet med kontaktcenter är att öka tillgängligheten 
och servicen, att göra det enkelt för dig som invå-
nare att komma i kontakt med kommunen. Genom 
att skapa ”en väg in” har flera processer förändrats, 
bland annat har webben anpassats och individu-
ella kontaktuppgifter till handläggare på förvalt-
ningarna har tagits bort. Anledningen är att många 
frågor kan och ska besvaras direkt i kontaktcenter. 
Mer tid frigörs då för specialisternas handläggning 
av mer avancerade ärenden. Kontaktcenter tar 
även emot och hanterar synpunkter, förslag och 
klagomål om kommunens verksamheter, vilket  
leder till en bättre verksamhet. 

– Målet under första året var att skapa en väg in till 
kommunen och det har vi lyckats med, säger Anna 
Sanell, kontaktcenterchef. Vi har även börjat arbe tet 
med att flytta in hantering av enklare ärenden till 
kontaktcenter, exempelvis bokning av torgplats och 
byte av sopkärl.

Kontaktcenter tar i snitt emot cirka 1 000 ärenden 
per vecka. Av dessa kommer 89% genom telefon-
samtal. Det är fortfarande den vägen som de flesta 
väljer att använda sig av för att kontakta kommunen. 
Arbetet med digitalisering är i fokus under 2017 för 
att möta framtidens invånare som ställer allt högre 
krav på tillgänglighet, transparens och service. 

– Vi behöver hänga med och ta vara på alla de möj-
ligheter som digitaliseringen ger, säger Anna Sanell. 
Vi vill utveckla fler e-tjänster och skapa fler smarta 
digitala kontaktvägar till kommunen. 

5 vanliga ärenden som hanteras i kontaktcenter:
• Hjälp att använda kommunens e-tjänster
• Ta emot sjukanmälningar inom skolan
• Frågor om fakturor
• Felanmälningar 
• Anmälningar till kurser och utbildningar
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http://www.gislaved.se/kontaktcenter
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FRIA BAD FÖR BARN 
OCH UNGDOMAR

U nder sommarlovet, från torsdag 15 juni till 
tisdag 15 augusti, badar alla barn och ung-

domar till och med årskurs 3 på gymnasiet gratis i  
Gislebadet och på Hörsjöbadet. Barn under 10 år 
måste medföljas av badande vuxen.

FÖRETAGSLOTS I KONTAKTCENTER
E n väg in gäller även för dig som önskar hjälp 

med företagsärenden som innebär kontakt med 
flera olika kommunala verksamheter. Det kan ex-
empelvis vara etableringsfrågor, bygglov eller mark-
frågor. Servicen kallas den lotsande organisationen 
och istället för att företaget har flera olika kontakter 
samlar kommunen experter från alla myndighets-

områden och erbjuder en kontaktperson. Kontakt-
personen nås via kontaktcenter – en väg in.

– Vi arbetar på olika sätt för att förbättra vår service 
och tillgänglighet. Att även lotsen har en väg in 
känns bra, säger Susanne Norberg, bygg- och 
miljöchef.
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P å Ängsgatan 6 i Gislaved ligger Ung Individ. 
Mottagningen vänder sig till ungdomar mellan 

13 och 25 år som har frågor eller hjälpbehov kring 
alkohol och/eller droger. Man kanske vill prata med 
någon vuxen eller önskar hjälp med att komma ur 
ett beroende.

Ungdomen kan själv ta kontakt med mottagningen 
men även skolan, socialtjänsten, ungdomens föräld-
rar eller andra anhöriga kan höra av sig. Ung Individ 
erbjuder råd, stöd och behandling. Eventuellt till-
sammans med urinprovstagning. 

De som arbetar på mottagningen är socionomer, 
behandlingspedagoger och beteendevetare som 
alla har tystnadsplikt. Det går att ringa anonymt, 
utan att uppge sitt namn, eller komma in under 
drop-in-tiderna måndag och torsdag.

Mer infomation och öppettider på  
gislaved.se/ungindivid

E ller riskerar du att bli utsatt? Våld är mycket 
mer än slag och sparkar. Det kan röra sig om 

hot, kränkningar, svartsjuka och ständiga ut-
frågningar. Våld kan vara sexuella handlingar som 
du känner dig tvingad att ställa upp på. Det kan 
vara att partnern förstör dina ägodelar, att du inte 
själv får vara delaktig i ekonomiska frågor eller 
att du inte tillåts arbeta. En relation som skapar 
rädsla och begränsar livet är skadlig. Du som 
lever i ett sådant förhållande behöver stöd.

Sök hjälp omgående om du upplever att din eller 
någon närståendes situation är akut, till exempel 
om fara för liv förekommer eller om barn far illa.

Medverkan Familjefrid är en verksamhet som 
arbetar gemensamt i Gislaved, Gnosjö, Vaggeryd 
och Värnamo med mottagningsmöjligheter på 
alla orterna. Där kan du som är eller riskerar att 
bli utsatt för hot eller våld söka hjälp. Även du 
som på något sätt har gjort din partner illa kan 
få hjälp. 

Läs mer på gislaved.se/familjefrid

Ung med frågor och 
hjälpbehov kring  
alkohol och droger

UTSATT FÖR HOT  
ELLER VÅLD?

Biblioteket flyttar in i Torghuset
Kommer vara ”meröppet”
I skrivande stund är det inte bestämt vilka öppet-
tider biblioteket kommer att ha, men det står klart 
att man kommer ha meröppet. Det innebär att du 
som låntagare kan få tillgång till en viss del av loka-
len även utanför ordinarie öppettider. Har du exem-
pelvis en reserverad bok att hämta kan du göra det 
på kvällen klockan 20 efter jobbet. Du kommer att 
behöva ansöka om att bli en meröppet-låntagare 
för denna service.

Denna typ av bibliotek finns redan idag i flera andra 
kommuner i Sverige, men Smålandsstenar blir först 
ut i Gislaveds kommun.

T ill hösten öppnar Smålandsstenars bibliotek 
upp i Torghuset. Just nu byggs lokalerna om, 

och anpassas för biblioteksverksamhet. Man räknar 
med att kunna öppna i slutet av oktober eller början 
på november.

http://www.gislaved.se/ungindivid
http://www.gislaved.se/familjefrid
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ORDFLÄTA — TÄVLA & V INN

VISSTE DU ATT. . .
…personalen på kommunens parkavdelningen 
förra året planterade över 40 000 blommor och 
blomlökar i kommunens orter?

…i Gislaveds kommun finns över 380 sport-, 
fritids- eller kulturföreningar? 

…ordet Nissan betyder ”den glänsande”?

Gör så här: 
Leta reda på minst tjugo stycken ”digitala ord” 

som gömmer sig i flätan. De är minst fyra 
bokstäver långa.

Orden går att finna både horisontalt, vertikalt 
och diagonalt. De skrivs både fram- och bak-

länges. Ett tips, vissa ord är sammansatta.  
Lycka till! 

Skicka in ditt svar senast 31/8 2017
Du kan posta ditt svar till:  

Gislaveds kommun, Kommuntidningen,
332 80 Gislaved

 
Du kan även e-posta de rätta orden till: 

kommuntidning@gislaved.se 

Kom ihåg att ange namn  
och postadress!

Vi drar tre vinnare som  
får varsitt fint pris.

< <

Vinnarna av förra ordflätan:
– Ewa Hedenfeldt, Anderstorp
– Bodil Carlsson, Broaryd
– Maria Edin, Smålandsstenar
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