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KOMMUNENS EKONOMI

G runduppdrag, mål och uppdrag har levererats  
 med god kvalitet trots fortsatt speciella förutsätt-

ningar under året. 
Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg och 

säker välfärd- och servicetjänster enligt de rekommenda-
tioner och restriktioner som fanns med anledning av 
covid-19. Det har gjort att verksamheterna anpassat sig 
på olika sätt för att leverera ett grunduppdrag med god 
kvalitet till boende, besökare och näringsliv. Exempelvis 
infördes distansundervisning och utglesning av fysisk 
undervisning under vårterminen inom delar av barn- och 
utbildningsnämndens verksamheter. Inom fritid- och 
folkhälsonämndens verksamheter genomfördes en  
succesiv öppning där förvaltningen införde system som 
möjliggjorde bokningsbara tider. Även kulturnämndens 
verksamheter gjorde stegvisa öppningar under året.  
När det inte har varit möjligt för invånare att komma till 

verksamheten för att träffas och samtala, har förvalt-
ningen istället arbetat för att erbjuda digitala samtal, 
med syftet att skapa sammanhang, gemenskap och 
delaktighet men också för att utmana, lära nytt,  
utveckla och uppleva.

Gislaveds kommuns vision
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar 
sig med och har en god relation till.

Fyra prioriterade områden som är särskilt viktiga 
att arbeta med för att nå kommunens vision är:
• Det goda livet
• Attraktivitet och hållbar utveckling
• Företagsklimat och näringslivssamverkan
• Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

http://www.vecteezy.com
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Prioriterade områden

Det goda livet
Kommunfullmäktiges mål är omfångsrika och kräver ett 
långsiktigt arbete. Förflyttningar framåt har gjorts men 
pandemin har medfört en del förseningar. I målområdet 
Det goda livet har ett analysarbete genomförts där man 
tittat på olika trygghetsenkäter. Man har även genomfört 
dialoger med feriearbetande ungdomar i kommunen för 
att fånga upp hur unga själva upplever sin egen trygghet 
och psykiska hälsa. Analys av resultaten från dialogerna 
kommer att jämföras med andra underlag för att fördjupa 
bilden av nuläget.

Attraktivitet och hållbar utveckling
Inom Attraktivitet och hållbar utveckling har ett pilot-
projekt med att sanera mark med hjälp av växter kommit 
igång under våren med plantering av sticklingar och  
installering av bevattningsanläggning. Ursprungligen var 
ambitionen att kunna skörda plantorna vintern 2023 /  
2024 men ett behov av stödplantering för att täcka in hela 
området kan medföra en försening av planerad skörd. 
Ett pilotprojekt för solpaneler på räddningstjänstens tak 
i Mossarp tillsammans med Gislaved Energi pågår där 
ett utkast till avtal är framtaget och en besiktning av 
fastighetens förutsättningar genomförd. Ambitionen är 
att komma igång med solenergiproduktion under 2022. 
Under 2021 har 23 stycken startbesked utfärdats för  
olika typer av bostäder, vilket omfattar ett planerat upp-
förande av totalt 29 bostäder. Slutbesked har utfärdats 
för totalt 28 bostäder.

Företagsklimat och  
näringslivssamverkan
Inom Företagsklimat och näringslivssamverkan  
pågår arbete för att öka samverkan med näringslivet. 
Under hösten har ett arbete genomförts med att kart-
lägga och analysera hur kommunkoncernen kan verka 
för att hitta mernyttan för att få ett bättre företagsklimat 
samt vilka åtgärder som leder till att näringslivet upp-
lever att företagsklimatet förbättras. Fokus har framför 
allt varit på att utvärdera den lotsande organisationen 
för företagsetableringar inför framtagande av förslag på 
syfte och funktion för organisationen under inledningen 
av 2022.

Sveriges ledande  
offentliga arbetsgivare
I Sveriges ledande offentliga arbetsgivare har en 
översyn av rekryteringsprocessen genomförts och är i 
slutfasen. Ett uppdrag kring distansarbete och återgång 
till arbetsplatsen efter covid-19 mynnade ut i en ny rikt-
linje för distansarbete som underlättat den omställningen 
inom ett flertal verksamheter. Riktlinjen är även en förut-
sättning för att kunna vara en attraktiv arbetsgivare och 
kunna locka ny kompetens samt kunna behålla befintlig 
kompetens i organisationen. Det övergripande arbetet 
med att ställa om till nya/förändrade arbetssätt har fort-
satt vara viktigt för kompetensförsörjningen.
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Ekonomi
Resultat
Kommunens resultat 2021 blev 117,2 mnkr, vilket är  
65,5 mnkr bättre än budgeterat. 

Den positiva avvikelsen mot budget förklaras till 
största del av att utfallet för skatteintäkter blev betydligt 
bättre än vad prognosen inför 2021 visade. Ytterligare 
en förklaring till det goda resultatet för 2021 är att vissa 
verksamheter enbart till viss del har kunnat disponera 
de statsbidrag som har varit kopplade till pandemin. 

Socialnämndens budgetavvikelse för 2021 var  
–56,7 mnkr vilket till merparten förklaras av en ingående 
ekonomisk obalans från tidigare år men även av att det 
finns ett fortsatt ökande behov inom nämndens verk-
samhetsområde. Utöver det har verksamheten belastats 
av indirekta kostnader i form av minskade intäkter i  
restauranger vilket inte kompenseras av statsbidrag, 
minskad beläggning på boenden och tomma lägenheter 
på boenden. 

De flesta nämnder har en ekonomi i balans under 2021 
och totalt avviker nämnderna med minus 0,5 procent 
jämfört med budget vilket får bedömas som bra med 
anledning av att året präglades av pandemin och de 
restriktioner som fanns i samband med detta.

Det goda resultatet under både 2020 och 2021 inne-
bär att kommunen kan bibehålla en hög och nödvändig 
investeringsnivå under de kommande åren fram till och 
med 2030.

Investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2021 uppgick till 
135 mnkr vilket är högre än föregående år. Under året 
har investeringar för 41 mnkr genomförts inom vatten-
verksamhet, 13 mnkr för inköp av maskiner, möbler och 
inventarier. It-särskilda satsningar under året uppgår till 
22 mnkr. Satsningar för planerat underhåll och olika 
fastighetsåtgärder på kommunala fastigheter uppgår till 
cirka 20 mnkr. 

Det pågår planering för nya förskolor, idrottsanlägg-
ningar, publikhall och badhus i kommunen. Det förbe-
reds även för olika samhällsinvesteringar med mål att 
skapa en samhällsutveckling för att bidra till att uppnå 
kommunens vision.
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Så används dina skattepengar

Så här fördelas pengarna
Siffrorna är avrundade till närmaste 
procent.

Alla invånare i Gislaved kommun betalar 21,99 procent  
i kommunalskatt. Den största delen, drygt 80 procent, 
går till vård, skola och omsorg. Om du tjänar 25 000  
kronor i månaden betalar du 5 497,5 kronor i kommunal-
skatt varje månad. 

Barn- och utbildningsnämnden  
 790 miljoner kronor
Många verksamheter ryms i den här sektorn:
• förskola och förskoleklass
• fritidshem
• grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola
• musikskola

Socialnämnden  
 666,7 miljoner kronor
Den nästa största sektorn innehåller bland annat:
• individ- och familjeomsorg
• hälso- och sjukvård
• äldreomsorg
• omsorg om funktionshindrade
• vård och stöd till psykiskt sjuka

Kommunstyrelsen  
 145,8 miljoner kronor
Ansvarar för bland annat kommunledning, översiktlig 
planering, säkerhet och digitalisering. Sedan 2020 ingår 
även vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 
svenska för invandrare, yrkeshögskola med mera.

Fritid- och folkhälsonämnden  
 47,7 miljoner kronor
Upplåter anläggningar, ansvarar för bad och bowling 
samt ger bidrag till föreningar.

Tekniska nämnden  
 46,3 miljoner kronor
Sköter bland annat gator, vägar, parker samt  
vatten och avlopp.

Räddningsnämnden  
 35,7 miljoner kronor
Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor  
och bränder. Verksamheten drivs gemensamt  
för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Kulturnämnden  
 32,1 miljoner kronor
Har ansvaret för bibliotek, allmänkultur  
och föreningsstöd.

Övrigt  
 26,7 miljoner kronor
Under övrigt finns bygg- och miljönämnden, fastighet- 
och servicenämnden samt överförmyndarnämnden.
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Hänt under 2021

Vill du läsa årsredovisningen mer 
ingående? Du kan ladda ner den på: 
gislaved.se/ekonomi

• En finsk avdelning öppnade på Vitsippans vård- och 
omsorgsboende i Gislaved under hösten.

• Under året har arbetslösheten minskat till 5,8 procent. 
Sammantaget har kommunen nu en lägre arbetslös-
het än före pandemin tog fart. 

• En strategi för hållbar utveckling har tagits fram. Den 
ligger till grund för vad invånare, företag, föreningar 
och politiker måste göra för att gemensamt kunna 
skapa ett hållbart samhälle.

• Kommunen hamnade på andra plats i 2021 års  
tillväxtsindex för Jönköpings län enligt kredit-
upplysningsföretaget Syna. 

• En analys av socialnämnden har gjorts på uppdrag av 
kommunstyrelsen. Rapporten har omhändertagits 
för att hitta en bättre fördelning av kommunens medel. 

• Arbetet med att ta fram en äldreomsorgsplan har  
påbörjats. Den ska vara ett verktyg för att planera, 
organisera och kartlägga framtida behov av äldre-
omsorg för att hitta helhetsförslag på hur mellan-
boenden, 70-plusboenden, trygghetsboenden  
och biståndsbedömda trygghetsboenden kan  
möjliggöras.

• Andelen fordon som körs på fossilfria drivmedel  
inom kommunkoncernen har höjts till 91,1 procent. 
Detta är en rejäl förbättring jämfört med 2020 då  
siffran var 78,3 procent.

• Under 2021 skrev kommunen och polisen under  
ett medborgarlöfte om ökad närvaro på utsatta  
områden i kommunen. Kärnan i medborgarlöftet 
handlar om att lyssna på vad de som bor och verkar  
i området upplever som viktigt för att känna trygghet 
och säkerhet.

http://www.gislaved.se/ekonomi
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