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Inledning
Sedan år 2015 utgör de globala målen för hållbar utveckling i Agenda 2030 inriktningar för ett hållbart
samhälle och därmed också förutsättningar för utveckling av hållbarhetsarbetet i kommunen. Syftet
med denna kartläggning är att få en helhetsbild av hur hållbart Gislaveds kommun är samt belysa inom
vilka områden störst brister finns, för att därifrån göra prioriteringar i ett fortsatt arbete.
Hållbar utveckling som begrepp kan definieras på olika sätt beroende på sammanhang och utgår från
tre dimensioner av hållbarhet; den ekologiska, den sociala och den ekonomiska, som alla måste
uppfyllas för att en hållbar utveckling ska åstadkommas. Den vanligaste definitionen av begreppet
hållbar utveckling kommer ifrån FN-rapporten Vår gemensamma framtid från 1987 och lyder:
”En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att
tillgodose sina behov”
År 2016 gjordes kartläggningen ”Hur är läget, Gislaveds kommun?” utifrån social hållbarhet i
kommunen. Områden såsom mänskliga rättigheter, främjandet av ett jämställt och tryggt samhälle,
integrationsarbete, folkhälsoarbete samt arbete med nationella minoriteter var kartläggningens
utgångspunkter. Sedan många år gör kommunen ett miljöbokslut för att utvärdera arbetet mot de
nationella miljömålen. Denna revidering och sammanslagning av dessa två tidigare kartläggningar utgör
en grund för framtagandet av en strategi för hållbar utveckling i Gislaveds kommun.

Metod
Statistik som har hämtats till kartläggningen består framförallt av data från Kolada och Statistiska
centralbyrån, SCB. Statistik har också hämtats från Gislaveds kommuns styrdokument, årsredovisning
och rapporter inom respektive nämnd och förvaltning samt regionala strategier. För att visa
förändringar och trender i kommunen presenteras statistik som är möjlig att följa över tid. För
Gislaveds kommun är tillgången till områdesspecifik statistik begränsad men så långt det är möjligt har
statistiken brutits ner för att bli mer konkret och specifik. Det är viktigt att vara medveten om att
statistiken ger en översiktlig bild för hur det ser ut i Gislaveds kommun och att trender och
tendenser som går att urskilja inte behöver stämma på områdesnivå och individnivå.
Statistiken har kompletterats med material från intervjuer med verksamhetsnära aktörer.
Intervjuerna har genomförts ifrån intervjupersonens perspektiv samt från perspektivet för
verksamheten denne representerar.
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Sammanfattande slutsatser

















Under kommande femårsperiod antas kommunens befolkning minska något samtidigt som
andelen äldre ökar. Detta tros bero på att inflyttningen till kommunen ser en minskande trend
samtidigt som ett bättre hälsotillstånd i befolkningen gör att vi lever längre.
Trots kommunens stora yta och långa avstånd mellan orter och samhällen har vi generellt en god
tillgång till både offentlig och privat service. Kommuninvånarna är dock väldigt bilberoende och vi
kör många mil fler per invånare än rikssnittet. Satsningar som gör kollektiva lösningar mer
tillgängliga och attraktiva behövs. I Jönköpings län har Gislaveds kommun sämst tillgång till
kollektivtrafik utifrån turtäthet och befolkningens närhet till hållplats/tågstation.
Bostadsbrist i Gislaved är konstaterat, speciellt vad gäller trygghetsbostäder och olika
boendeformer för äldre. Det finns hög efterfrågan på större bostäder som trerumslägenheter
eller större, framförallt i de större orterna. Det finns även ett behov av gröna ytor med hög
kvalité och mötesplatser som gör det möjligt för invånare från olika bakgrunder och
socioekonomisk status att mötas för att främja integration.
Det finns en tydlig socioekonomisk segregation av bostadsområden i kommunens större tätorter
som måste bemötas. Ungdomar i både socioekonomiskt utsatta områden i tätorterna såväl som i
landsbygdsorter upplever sig inte som en del av kommunen i samma utsträckning som de i
socioekonomiskt starka områden i, eller i närhet av, tätorterna.
Kommunen har en jämförelsevis hög längd cykelväg per invånare men cykelvägarna nyttjas inte i
tillräcklig utsträckning. Förutsättningar för att välja cykel eller promenad för resor inom och
mellan tätorter bör premieras. Insatser för att ändra attityder och locka fler invånare att välja
cykeln bör göras i framtiden.
Tjejer och kvinnor verkar må sämre än killar och män i Gislaveds kommun. Tjejer rapporterar i
markant högre grad psykisk ohälsa och stress relaterat till skolsituationen än killar både bland
elever på högstadiet och på gymnasiet. Hos både kvinnor och män har sjukskrivningar som beror
på psykisk ohälsa ökat men det är i huvudsak kvinnor som sjukskriver sig. En sjukskrivning i
psykisk ohälsa är ofta långvarig och kan kosta samhället mycket resurser. Det är därför viktigt att
tidigt arbeta med förebyggande åtgärder och redan i ung ålder.
Att uppleva trygghet är centralt för människors välbefinnande. Forskning visar en koppling mellan
goda levnadsvanor och mindre rädsla, samt att känslan av trygghet hör samman med högre grad
av självskattad psykisk och fysisk hälsa. Självskattad trygghet bland kommuninvånarna har sjunkit
vid varje mätning sedan 2014 och en markant lägre andel av kommuninvånarna upplever sig
trygga än rikssnittet.
Utbildningsnivån i kommunen är låg, i synnerhet bland män. Traditionellt har industrierna i
området kunnat erbjuda jobb utan höga utbildningskrav men teknikutveckling och global
konkurrens har ökat kraven på kvalificerad arbetskraft. Ett livslångt lärande och höjd kompetens
av befintlig personal och arbetskraft blir allt viktigare. Kommunen har också en utmaning i att bli
mer attraktiv för att locka hit högskoleutbildad arbetskraft eller locka tillbaka de som en gång
lämnat kommunen för högre studier på annan ort.
Arbetslösheten i kommunen är något högre än i riket och länet och bland de arbetssökande finns
en tydlig koncentration av utrikesfödda och kvinnor. Även företagsamhet och nyföretagande är
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lägre i dessa grupper. Vi kan också se en ojämn fördelning vad gäller vilka branscher män och
kvinnor driver företag eller tar anställning inom.












Näringslivet i Gislaveds kommun koncentreras i stor utsträckning inom tillverkningsindustrin. Det
är av stor vikt att andra näringsgrenar lyfts för att uppnå ett mångsidigt, motståndskraftigt
näringsliv som är mindre känsligt för förändringar i omvärlden eller konjunkturläge.
Nyföretagande, som kan vara ett sätt att nå en balans i näringslivet, ligger i Gislaveds kommun
lågt till i jämförelse med riket.
Vi behöver kraftigt minska våra utsläpp av växthusgaser för att undvika allvarliga
klimatförändringar. Utsläppen av växthusgaser i kommunen orsaks i första hand av transporter
och jordbrukssektorn, varför insatser för att minska utsläpp behöver riktas mot dessa
verksamheter.
Framtida klimatförändringar kan ske även om vi lyckas minska utsläppen. Samhället behöver göra
mer för att anpassa sig för pågående klimatförändringar som exempelvis, ökade regnmängder och
fler torrperioder. Skyddet av vår vattenförsörjning är av stor vikt. Vi måste se till så att våra
dricksvattentäkter inte förorenas samtidigt som de även skyddas mot torka, som sannolikt
kommer att bli ett större problem i framtiden.
Kemikalier och rester av gammal industriverksamhet är i generella drag ett stort problem i
kommunen, i synnerhet när det gäller förorenade områden. Dessa kan skapa stora hälsofaror,
stor miljöpåverkan och hindrar samhällsutveckling.
En stor andel (79 %) av kommunens sjöar och vattendrag uppnår inte god ekologisk status.
Orsakerna till detta är försurning, fysisk påverkan, miljögifter och övergödning. Försurningen är
fortfarande det miljöproblem som är mest omfattande i Gislaveds kommun. Orsaken är
mångårigt nedfall av försurande ämnen kombinerat med att berggrunden har lågt innehåll av
ämnen som kan neutralisera nedfallet. Under årens lopp har mycket stora skador orsakats av låga
pH-värden i sjöar och vattendrag. Känsliga fiskarter, kräftor, musslor och snäckor har i en del
sjöar och vattendrag helt dött ut eller fört en tynande tillvaro.
De våtmarker som finns i kommunen är viktiga områden för biologisk mångfald och som
tillhandahållare av ekosystemtjänster. Det är av stor vikt att vi ansvarar för, och tar hand om
dessa marker då de är nödvändiga livsmiljöer för ett stort antal växt- och djurarter och både
fungerar som reningsverk för kväve och som flödesutjämnare som kan hjälpa till att dämpa både
översvämningar och torka.
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Gislaveds kommun
Gislaveds kommun är en landsortskommun med åtta tätorter där Gislaved är den största tätorten
följt av Anderstorp och Smålandsstenar. Här finns ett utvecklat företagande, främst inom
tillverkningsindustrin. Gislaveds kommun ligger i sydvästra delen av Jönköpings län och gränsar till nio
kommuner och tre län.

Figur 1 Karta över kommunen med markerade tätorter.
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Befolkning och demografi
För att kunna rikta insatser bland befolkningen är det viktigt att utgå från en demografisk översikt av
invånarna i kommunen.

Befolkningsstatistik och befolkningsutveckling
I Gislaveds kommun bor det 29 963 invånare (31 december 2019) och invånarantalet varierar under
året.
Under åren 2000-2014 minskade antalet invånare i Gislaveds kommun i stort sett varje år och
invånarantalet i Sverige ökade. När allt fler människor från andra länder började flytta till kommunen
under 2014-2017, ökade antalet invånare.
Prognosen nedan (baserad på födda-döda, inflyttade-utflyttade) visar att antalet kommuninvånare
förväntas minska på längre sikt eftersom att antalet människor från andra länder som flyttar till
kommunen minskar. Men större händelser i omvärlden och andra s.k. osäkerhetsfaktorer har
påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt osäker (Gislaveds kommun, planeringsdirektiv
2020).

År

2014

2015

Antal
invånare

28737

29 272 29 478

2016

2017

2018

2019

29 629 29 857 29 963

2020

2021

2022

2023

2024

2025

29 923

29 879

29 822

29 749

29 660

29 575

Figur 2 Befolkningsutveckling 2014-2018 med prognos 2019-2025. Källa: Kommunfakta 2019
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Befolkningsutveckling 1974 - 2019, prognos 2020-2028
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Figur 3 Befolkningsutveckling 1974-2019, samt prognos för år 2020-2028, källor: SCB och Statisticon

Statistiken nedan över födelse- och flyttnetto visar att antalet födda och döda i kommunen är relativt
konstant mellan åren. Inflyttningen har varit högre än utflyttningen, framförallt vad gäller inflyttning
från utomeuropeiska länder. Inflyttningen av män har varit högre än inflyttningen av kvinnor men
skillnaderna har minskat sedan 2016.

Födelsenetto 2015-2019
190
180
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140
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120
110
100
2015
födda män
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födda kvinnor

2018
döda män

Figur 4 Födslar och dödsfall 2015-2019. Källa: SCB, 2020a.
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Flyttnetto 2015-2019
1000
950
900
850
800
750
700
650
600
550
500
2015

2016

2017

2018

2019

samtliga inflyttningar män

samtliga inflyttningar kvinnor

samtliga utflyttningar män

samtliga utflyttningar kvinnor

Figur 5 In- och utflyttningar 2015-2019. Källa: SCB, 2020a.

Det bor något fler män i kommunen än kvinnor, 14 561 kvinnor (48,8 %) och 15 296 män (51,2 %).
Medelåldern för kvinnor i Gislaveds kommun är 42,5 år och för män 41 år, vilket är ungefär samma
som i riket. Kvinnor har generellt en högre medellivslängd, 84,13 år jämfört med 80,81 år för män
varför även medelåldern är högre (SCB 2020b; SCB 2018a).

Andel män - kvinnor 2019

kvinnor

51%

49%

män

Figur 6 Andelen kvinnor och män 2019 i Gislaveds kommun. Källa: SCB.
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Demografi
Åldersstrukturen kommer att förändras i Gislaveds kommun, liksom i hela Sverige. Andelen äldre och
barn kommer att öka, medan andelen personer i arbetsför ålder minskar. Detta då den stora 40-talist
generationen uppnår en ålder över 80 år samtidigt som den stora barnkull som föddes kring 1990 är
förvärvsaktiv och i barnafödande ålder. När det gäller befolkningsförändringar i olika åldersgrupper i
Gislaveds kommun förväntas åldrarna 0-5, 6-15, 16-18, 65-79 samt 80 år och äldre, att öka mellan
jämförelseåren 2017-2023. Undantaget är åldrarna 19-64 år då den gruppen förväntas minska med ca
1,2 %. Störst procentuell ökning finns i gruppen 80 år och äldre som förväntas öka med ca 16 %
(Gislaveds kommun, 2019; Statisticon 2018a).

Figur 7 Prognosticerad förändring av åldersgrupper 2017-2023 Källa: Gislaveds kommun, 2019
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Befolkningspyramid 2018
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Figur 8 Befolkningspyramid fördelad på kön och ålder Gislaveds kommun 2018. Källa: SCB

Befolkningspyramid 2028, prognos
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Figur 9 Befolkningspyramid fördelad på kön och ålder Gislaveds kommun 2028, prognos. Källa:
Kommunprognos 2019-2028

13 [101]

1500

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning
Figur 10 visar att Gislaveds kommun har en större andel människor som är 0-19 år än
riksgenomsnittet (alla kommuner), men ett mindre antal som är i åldrarna 65-79 år än
riksgenomsnittet. Antalet män i åldrarna 20-64 år är högre än riksgenomsnittet.

Figur 10 Demografiska förändringar. prognos 2018-2028 Källa: Kommunprognos 2019-2028

Utrikes födda och flyktingmottagande
Andelen utrikes födda det vill säga de som är födda utanför Sverige, är totalt högre i Gislaveds
kommun jämfört med både Jönköpings län och riket som helhet. Över en treårsperiod, 2015-2017,
har andelen utrikesfödda också ökat. Ökningen är aningen högre i Gislaveds kommun jämfört med
länet och riket. Andelen av befolkningen som utgörs av utrikesfödda är generellt högre bland kvinnor
än män, men denna skillnad är mer markant i Gislaveds kommun än både länet och riket.
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Andel utrikes födda, 2015-2019
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Figur 11 Andel utrikes födda under perioden 2015-2019. Källa SCB 2019a

Andel utrikes födda 2019, könsfördelat
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Figur 12 Utrikesfödda år 2019, andel inom respektive kön. Källa: SCB.
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Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd,
antal/1000 inv
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Figur 13 Antalet kommunmottagna i flyktingmottagande med uppehållstillstånd/1000 invånare. Källa: Kolada.

År 2015 ökade kommunens flyktingmottagande till mer än dubbelt så höga nivåer som rikssnittet och
avsevärt högre än länets snitt. Efter en fortsatt hög nivå 2016 har volymerna minskat drastiskt och
samtidigt närmat sig både läns- och riksnivåerna. 2019 var antalet kommunmottagna flyktingar i
Gislaveds kommun med uppehållstillstånd 3 personer per 1000 invånare, 2018 6,8 per 1000 invånare
och 2017 9,2 per 1000 invånare. Siffror för riket saknas innan 2015 (Kolada 2020).
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406

8%

675
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1063
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1191

11 %
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271

39 %

109

11 %

119

12 %

208

22 %

Broaryd

314

254

60

24 %

13

4%

47

15 %

96

31 %

4591

3331

1260

38 %

374

8%

540

12 %

924

20 %

350

297

53

18 %

26

7%

35

10 %

94

27 %

Smålandsstenar
Skeppshult

Figur 14 totala antalet folkbokförda invånare i kommunens åtta tätorter.

Figur 14 visar antalet samt andelen utrikes födda i kommunens tätorter. Störst andel utrikes födda
finns i Gislaved och lägst i Skeppshult. Tabellen visar även antalet samt andelen barn mellan 0-6 år, 7 15 år och äldre över 65 år i de olika tätorterna. Stöst andel barn under 6 år finns i Burseryd medan
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Reftele har lägst andel barn under 6. Andelen av befolkningen över 65 år är högst i Broaryd, följt av
Skeppshult medan Gislaved och Anderstorp har lägst andel äldre.

Tätort och landsbygd
I Gislaveds kommun bor det 26,4 invånare per kvadratkilometer, en invånare fler än snittet för riket
på 25,4 invånare per km2. (SCB 2019b).
I Gislaveds kommun finns det åtta tätorter med omgivande landsbygd. Definitionen av tätort som
används utgår från SCBs definition vilken är en sammanhängande bebyggelse med minst 200 invånare.
Flest invånare bor det i Gislaved med ca 10 000 invånare, följt av Anderstorp, ca 5000 invånare och
Smålandsstenar ca 4500 invånare. I tabellen nedan sammanfattas den prognostiserade utvecklingen
över tid av folkmängden i kommunen och dess delområden. Antal invånare och fördelningen mellan
kommunens tätorter och landsbygder är relativt konstant, med ca 5 500 invånare på landsbygden och
24 300 invånare i tätort.

Figur 15 Folkmängd i kommunens delområden. Källa Statisticon 2018b

Boende och service
Boende
I kommunen finns det ca 13 500 bostäder och nästan 60 % av invånarna bor i ett småhus de äger,
näst vanligaste boendeformen är en hyresrätt i flerbostadshus, ca 23 % (SCB 2018b). I Gislaveds
kommun finns det 12 932 hushåll, antal ensamhushåll är ca 4500 stycken. Hushåll med en eller två
personer utgör ca 67 % av hushållen (SCB 2018b). Bostadspriserna i Gislaved kommun jämfört med
riket i övrigt är förhållandevis låga (SCB, 2019c).
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Småhus
Ägande

Flerbostadshus

Special Övrigt
bostad

Uppgift
saknas

Bostadsrätt Hyresrätt Bostadsrätt

Hyresrätt

Gislaved 58,1 %

2,9 %

4,5 %

6,1 %

22,6 %

1.9 %

2,0 %

1,9 %

Sverige

1,9 %

1,6 %

20,2 %

28,3 %

3,3 %

1,4 %

2,8 %

40,5 %

Figur 16 Boendeformer i Gislaveds kommun. Källa SCB

Medianpriset för en såld villa i Gislaveds kommun under mars 2019 – februari 2020 var 1 432 000
kronor. I länet hade under samma period Jönköping högst medianpris (3 400 000 kronor) och
Vetlanda lägst (910 000 kronor). Bland närliggande kommuner var medianpriset på en villa i Gnosjö
1 260 000 kronor och Värnamo 1 925 000 kronor (SVT, 2020).

Allmännyttan
Det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus har totalt 2318 lägenheter på nio orter i kommunen,
med 4434 hyresgäster vilket motsvarar ca 15 % av kommunens invånare. Tabellen nedan visar
bolagets fördelning av lägenheter per ort (Gislavedshus, 2019)
Ort

Antal lägenheter

Anderstorp

312

Burseryd

25

Broaryd

40

Gislaved

1149

Reftele och Tallberga

159

Hestra

201

Smålandsstenar

412

Skeppshult

20

Figur 17 Antal lägenheter Gislavedshus har per ort. Källa: Gislavedshus, 2019.
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Genomsnittligt antal intresseanmälningar hos
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Figur 18 Genomsnittligt antal intresseanmälningar till Gislaveds hus, per storlek och ort för perioden 180601181231. Källa: Gislavedshus.

Omflyttningsstatistik Gislavedshus
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Figur 19 Omflyttningsstatistiken för Gislavedshus, per år från 2015-2018. Källa: Gislavedshus.

Efterfrågan för Gislavedshus lägenheter är högst för de med tre rum och kök eller större i Gislaved.
Nivån på efterfrågan på lägenheter skiljer sig mellan orter i kommunen. Mest omflyttning sker i
Burseryd och Broaryd.

Äldres boende
Med en åldrande befolkning och därmed ett ökat behov av stöd från socialtjänsten så finns på sikt ett
behov av olika typer av boende för den äldre befolkningen.
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Idag finns i Gislaveds kommun seniorboende/trygghetsboende för personer över 70 år oavsett om
man har behov av insatser från socialtjänsten eller ej. Dessa lägenheter finns på de flesta orter i
kommunen och de är belägna i direkt anslutning till vård- och omsorgsboende eller i nära anslutning
till träffpunkter och restauranger. Det finns även befintliga lägenheter som bör kunna omvandlas till
trygghetsbostäder. Dock kommer inte antalet lägenheter som finns tillgängliga att räcka om det blir
en förskjutning från att bo i särskilt boende till att istället bo i trygghetsbostäder.
2018 bodde 13,8 % av personer 80 år och äldre på särskilt boende i Gislaveds kommun, motsvarande
siffra för riket är 12,5 %. I den utvidgade åldersgruppen, personer 65 år och äldre, är motsvarande
siffror för Gislaved 4,7 % och 4 % för riket. Trenden går mot att vilja bo i eget hem så länge som
möjligt, men med närhet till socialt umgänge och stöd.
2018 fanns det 359 lägenheter i vård- och omsorgsboenden för äldre och utav dessa har 138
lägenheter definierats som trygghetsboenden och 56 gruppbostäder.
Särskilda boenden finns i sju orter som uppställningen i figur 20 visar. Det finns sju gruppboenden och
daglig verksamhet i kommunal regi för funktionsnedsatta i kommunen, sex stycken i Gislaved, ett i
Reftele. I Burseryd och Smålandsstenar finns Solbacken omsorg (Gislaveds kommun 2018,
socialförvaltningen, personlig kommunikation).

Anderstorp

Klockaregården (24 lägenheter)

Broaryd

Lugnet (21 lägenheter)

Burseryd

Ekbacken (24 lägenheter)

Gislaved

Vitsippan (69 lägenheter), Blomstervägens
demenscentrum (65 lägenheter)

Hestra

Hestragården (20 lägenheter)

Reftele

Solbacka (32 lägenheter)

Smålandsstenar

Mariagården (40 lägenheter), Hagagården (25
lägenheter)

Figur 20 Antal boendeplatser, särskilda boenden i Gislaveds kommun 2018. Källa: Socialförvaltningen Gislaveds
Kommun.

Service
Kommersiell och offentlig service handlar bland annat om god tillgång till livs- och drivmedel, men
även tillgång till betaltjänster, bredband, mobiltäckning och post- och paketutlämning. Även tillgången
till kollektivtrafik, IT/bredband och transport/logistik utgör ramen för en fungerande service.
Utöver dagligvaruhandel är tillgången till drivmedel av särskild vikt i landsbygdsområden för att ge
människor möjlighet att ta del av service som inte finns tillgänglig lokalt (Region Jönköpings län, 2019
Regionalt serviceprogram).

Offentlig service
Det finns 17 grundskolor på nio orter i Gislaveds kommun. Grundsärskolan är integrerad i
grundskolan. Det finns tre gymnasier i kommunen; Gislaveds Gymnasium, Motorsportgymnasiet och
Segerstad naturbruksgymnasium.
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Kommunens huvudbibliotek ligger i anslutning till Gislaveds gymnasium. Förutom detta finns
sammanlagt sex bibliotek runtom i kommunen, dessa är belägna i Anderstorp, Broaryd, Burseryd,
Hestra, Reftele och Smålandsstenar och samtliga fungerar också som skolbibliotek. Bokbussen ger
möjlighet för dem som inte har nära till bibliotek att få tillgång till bibliotekets utlåningsverksamhet.

Mötesplatser
Det finns ett gott utbud av möteslokaler för olika ändamål i kommunen. En mycket stor andel av
dessa är ägda av föreningar, församlingar eller är privata. I dagsläget finns 57 kyrkobyggnader och
församlingshem i kommunen. En strukturomvandling sker dock och vad en del av byggnaderna
kommer att användas till i framtiden är därmed oklart. Det finns även företagsägda samlingslokaler
som drivs i kommersiella syften som t ex hotell, kaféer och konferensanläggningar. Många företag har
också egna lokaler för konferenser, representation mm.
I kommunal regi finns en större mötesplats - Glashuset i Gislaved. Kommunen står också för
träffpunkter som riktar sig i första hand äldre människor och driver fyra stycken fritidsgårdar i
kommunen, belägna i Gislaved, Anderstorp, Smålandsstenar och Reftele, vars verksamhet riktar sig
till ungdomar 13-18 år. Flera anläggningar för spontanidrott finns runtom i kommunen.
Genom olika dialoger har framkommit att ungas aktivitets- och nöjesbehov inte är tillgodosedda.
Kvinnor, främst nysvenska kvinnor behöver möten med mer etablerade delar av det svenska
samhället. Mötesplatser behövs för att minska den rådande segregationen och tidigt bemöta
kommande utmaningar. För kommunen är det viktigt att identifiera huruvida vissa typer av möten
behöver främjas och prioriteras och i så fall planera för hur det ska genomföras (Gislaveds kommun,
2016, ÖP16).

Kommersiell service
Inom kommunens tre större tätorter finns ett relativt komplett detaljhandelsutbud och övrig
kommersiell service. I Hestra, Burseryd, Reftele, Skeppshult och Tallberga finns en dagligvarubutik,
vilken enligt Tillväxtverkets definition ska ha ett mångsidigt utbud, där varugrupperna mejeri,
charkvaror, ägg, färskt bröd och frukt och grönt bör finnas representerade (Tillväxtverket 2018).
Tillväxtverkets (2020) modell mäter tillgänglighet till service baserat på avståndet mätt i restid med
bil. Enligt det måttet finns mycket få personer i vårt län mer än 20 minuters resa till en
dagligvarubutik. För konventionella drivmedel har ingen mer än 20 minuter vilket anses vara
medelgod till god tillgänglighet. Länsstyrelsens måttstock är att ett rimligt avstånd är ca 2 mil för
drivmedelsanläggningar, och ca 1 mil för dagligvaruhandel för att dessa ska ses som tillgängliga.
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Figur 21 Fördelning per kommun med antal butiker som är de sista/enda på ort en i Jönköpings län 2018.
Källa: Region Jönköpings län, 2014
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Figur 22 Fördelning av konventionella drivmedelsanläggningar i Jönköpings län 2018. Källa: Region Jönköpings
län, 2014
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Kommunikationer
Infrastruktur, som bredband, kollektivtrafik och cykelvägar, utgör viktiga kopplingar mellan funktioner
och invånare i samhället. Dessa funktioner ska vara tillgängliga och användarvänliga för alla
kommunens invånare och tillgodose våra behov utan att påverka miljön negativt.

Uppkoppling av bredband
Den digitala tekniken i samhället utvecklas i snabb takt och fler och fler funktioner kräver stabil och
snabb uppkoppling mot internet. Många samhälleliga funktioner använder internet som plattform för
utbytet av information och tjänster. En stabil uppkoppling är även viktigt för användandet av
välfärdstjänster. Därför är utbyggnaden av bredband till bostäder och arbetsställen oerhört viktigt.
Gislaveds kommun har arbetat mot ett mål att minst 90 % av alla hushåll och företag ska ha möjlighet
att ansluta sig till bredband med en hastighet om minst100 Mbit/sekund år 2020 (Gislaveds kommun,
2014). Det nationella bredbandsmålet är att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till
bredband om minst 100 Mbit/s år 2020 och 98 % bör ha tillgång till bredband om minst 1 Gbit/s i
hemmet och på arbetet år 2025. Alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de
normalt befinner sig senast år 2023 (Näringsdepartementet, 2016).
I Gislaveds kommun är bredbandsnätet är väl utbyggt i kommunens alla tätortsområden. Andelen
hushåll med tillgång till bredband via fibernät om minst 100 Mbit/sek år 2019 var totalt 82 % i
kommunen och för hushåll utanför tätort var siffran 72 %. Cirka 94 % av hushållen i kommunen hade
absolut närhet till fiber, där fördelningen är 97 % inom tätort eller småort och 83 % utanför tätort
och småort. Uppkoppling via fiber har stadigt ökat fiberutbyggnaden i kommunen, 2017 års siffror var
71,86 % totalt och 34,48 % för hushåll utanför tätort (Post och telestyrelsen, 2020; Region Jönköpings
län 2020).

24 [101]

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

Figur 23 Andel hushåll med tillgång till bredband om minst 100 MB/s 2018 fördelat på kommuner i Jönköpings
län. Källa PTS, RJL 2019.

Gislaveds kommun har som avsikt att följa det nationella bredbandsmålet och tanken att är att målet
ska uppnås genom en kombination av marknadsdriven utbyggnad och föreningsutbyggnad med hjälp
av stöd från Gislaved Energi eller Landsbygdsprogrammet.
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Figur 24 Körsträcka mil mer invånare. Källa: Länsstyrelserna, 2019.

Nästan hälften av koldioxidutsläppen i Gislaveds kommun kommer från transportsektorn. Vi har en
bit kvar innan vi når vårt mål om 30 % mindre utsläpp 2020 jämfört med 2004. Kommunens invånare
fortsätter att köra mycket bil, även om vi ser en nedåtgång 2019 i relation till de tre föregående åren.
Antal mil per invånare 2019 var 786 mil jämfört med 814 mil år 2018. Dock är det högre än såväl
snittet i Jönköpings län (728 mil/invånare) och riket (651 mil/invånare). Tittar vi på körsträckan i
grannkommuner ligger den på liknande nivåer, exempelvis Gnosjö kommun 810 mil/invånare 2019,
Värnamo kommun 788 mil/invånare 2019 eller Svenljunga och Tranemo kommuner 848 mil/invånare
2019 (Länsstyrelserna, 2019).
Den låga tillgången till kollektivtrafik kan vara en av anledningarna till att vi kör mycket. Det är många
som upplever att de har mycket dålig tillgång till kollektivtrafik, även på de sträckor där det finns gott
om bussar. Det innebär att vi behöver jobba mer med attityder och normer för att få fler att ha en
positiv inställning till kollektivresande och överväga det framför bilen. Det är väldigt lätt att köra bil i
Gislaveds kommun. Det finns gott om parkeringsplatser som alla är gratis, inga vägtullar eller köer.
Om vi ska få fler att åka kollektivt eller cykla behöver vi både bygga ut kollektivtrafiken och samtidigt
göra det mer attraktivt att ta cykel och åka kollektivt.

Kollektivtrafik
I Gislaveds kommun erbjuds kollektivtrafik i from av buss, tåg och även vägfärja under
sommarhalvåret mellan Sunnaryd och Bolmsö. Tågstationer finns i Hestra, där kust till kustbanan går
och i Smålandsstenar och Reftele, där Halmstad Nässjö järnväg, HNJ-banan, går. Buss är det
vanligaste kollektiva transportmedlet i Gislaveds kommun och i kommunen sköts den allmänna
kollektivtrafiken av Jönköpings Länstrafik, som ingår i Region Jönköpings läns verksamhet. I Gislaveds
kommun erbjuds alla som bor på landsbygden med byadressplats en form av anropsstyrd trafik, även
kallat närtrafik.
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Antal resor med kollektivtrafik
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Figur 25 Resor med och utan skolkort. Källa: Gislaveds kommun, 2018

För att resor med kollektivtrafik ska kunna konkurrera med att välja den egna bilen krävs att
turtätheten och avståndet till närmaste busshållplats är tillräcklig fördelaktigt. På vissa platser i
kommunen saknas fasta busslinjer. Här ersätts linjetrafiken av närtrafik, som beställs minst två timmar
i förväg.
Ungefär 48 % av Gislaveds kommuns invånare tillgång till en buss- eller tågstation med minst 15
dubbelturer per dygn, belägen på ett rimligt avstånd från sin bostad (400 meter från busshållplats eller
2000 meter från tågstation). I dagsläget har Gislaveds kommun, tillsammans med Sävsjö kommun,
lägst tillgång till lättåtkomlig kollektivtrafik i jämförelse med resten av länet.
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Figur 26 Andelen invånare i länet samt i respektive kommun som har tillgång till kollektivtrafik (busshållplats
inom minst 400 m, alternativt en tågstation inom 2000 m) med minst 15 dubbelturer per dygn. Cirklarnas
storlek representerar kommunens totala invånarantal. Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2019.

Pendlingsmönster
I nedan uppställning, med statistik från 2015, ges en överblick av vilket slags kollektivt transportmedel
som använts mellan orterna. En tjockare linje motsvarar ett större antal resor. Viktiga knytpunkter
för kollektivtrafik är Gislaved, Anderstorp och Smålandsstenar.
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Figur 27 Resor under mars månad 2015 med buss och tåg. Källa: Jönköpings länstrafik 2015.

Figur 28 Antal in- och utpendlare till och från Gislaveds kommun per dag (vardag), år 2004 - 2018.
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Den största inpendlingen görs från Värnamo, följt av Gnosjö, Hylte och Tranemo kommun. Störst
utpendling från Gislaveds kommun sker till Värnamo kommun, följt av Gnosjö kommun. Till Värnamo
och Gnosjö är turtätheten god med flertalet turer på för- och eftermiddagen. Till Hylte och Tranemo
är turtätheten sämre med två turer på förmiddagen och tre respektive fyra turer på eftermiddagen.
Totalt är antalet inpendlare till Gislaveds kommun något högre än antalet utpendlare. För att främja
pendling med kollektivtrafik bör turtätheten ökas i pendlingsstråken.

Figur 29 Antalet in- och utpendlingar till och från Gislaveds kommun från de fem största
pendlingskommunerna 2018.

Gång- och cykelvägar
Att transportera sig med cykel eller till fots är bra för såväl miljön som folkhälsan. Minskad biltrafik
leder även till förbättrad luftkvalitet och minskade bullernivåer i tätorter. För kortare resor finns en
stor miljövinning att göra om cykel används istället för en bil.
Enligt den regionala transportplanen för Jönköpings län har antalet cykelresor minskat utanför de
större tätbebyggda orterna i länet, även cyklingen bland barn och unga minskar. Den genomsnittliga
cykelresans längd har dock förlängts med en tredjedel och är nu tre kilometer lång. Utbyggnad av
cykelinfrastrukturen är en viktig åtgärd för att få fler att välja cykeln istället för bilen för vardagsresor
som exempelvis arbets- och skolpendling. Utbyggnad av gång- och cykelvägar ger både en
överflyttning från bil till cykel och genererar fler resor med både traditionell cykel och elcykel. Att
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elcyklar ökar i popularitet väntas öka potentialen för större och längre stråk (Region Jönköpings län,
2018 s.41-45).

Figur 30 Cykelvägar i Jönköpings län 2016, markerade med blå färg. Källa: Region Jönköpings län

(2018).
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Företagande och näringsliv
I Gislaveds kommun fanns totalt 4 078 registrerade företag år 2018. 3116 av dessa företag utgörs av
egenföretagare som driver enskild firma eller aktiebolag utan andra anställda medan resterande 962
företag har en eller flera anställda. Ur tabellen nedan kan utläsas att en övervägande del av de
enskilda företagen är aktiva inom jordbruk, skogsbruk och fiske med betydande aktivitet även inom
handel, byggverksamhet, annan serviceverksamhet samt verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap
och teknik.

Figur 31 Antal företag inom respektive bransch. Källa: Enter Gislaved, 2018

Den enskilt största arbetsgivaren är Gislaveds kommun vars andel av totalt antal anställda utgör 21,4
%. De tre största privata arbetsgivarna är Trioplast AB (2,04 %), Weland aktiebolag (2,04 %) och EAB
aktiebolag (1,67 %). Kommunens 141,45 privata arbetstillfällen per 1000 invånare överstiger
rikssnittet på 125,5 och placerar även Gislaveds kommun i toppen av GGVV-regionen (Svenskt
Näringsliv 2020).

Sammansättning av näringslivet
Tillverkning och utvinning är den näringsgren med högst andel arbetstillfällen i Gislaveds kommun
med 41 % vilket är betydligt högre än riket i övrigt. Kommunens näringsliv har därmed en tydlig spets
med en hög koncentration av arbetstillfällen i samma näringsgren. Detta innebär en sårbarhet då
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förändringar för denna bransch i ett svep kan påverka en stor del av kommunens arbetskraft och
alternativ att hitta ny sysselsättning i andra grenar inte är lika utbyggda. Information och
kommunikation samt personliga och kulturella tjänster m.m. är exempel på näringsgrenar med lägre
antal arbetstillfällen i kommunen jämfört med riket i helhet.
I flera branscher finns en ojämlik könsfördelning av anställda. Tillverkning och utvinning,
byggverksamhet, transporter samt jordbruk, skogsbruk och fiske sysselsätter många fler män än
kvinnor medan kvinnor är överrepresenterade inom vård och omsorg samt utbildning. Övergripande
kan denna trend även observeras nationellt men skillnaderna framstår som mer markanta i Gislaveds
kommun än rikssnittet.

Figur 32 Antal arbetstillfällen efter näringsgren uppdelat på kön i Gislaveds kommun. Källa: Kommunfakta,
Gislaveds kommun 2017
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Figur 33 Antal företagare uppdelat på kön 2017. Källa: Kommunfakta, Gislaveds kommun 2018

Även vad gäller egenföretagande och företagsledning finns i Gislaveds kommun en tydlig
koncentration av män. Endast ca 25 % av företagen i kommunen drivs av kvinnor, att jämföra med ett
rikssnitt på drygt 30 % (SCB, 2017).
Nationellt skiljer de vanligaste branscherna att starta företag mellan män och kvinnor.
Konsultverksamhet avseende företags organisation (plats två för kvinnor och tre bland män) och
restaurangverksamhet (plats tre för kvinnor och två bland män) återfinns på listan av fem vanligaste
branscher att driva företag inom för bägge kön. Byggande av bostadshus och andra byggnader är den
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vanligaste branschen för mäns företagande medan hårvård är kvinnors vanligaste bransch.
Byggnadssnickeriarbeten och vägtransport, godstrafik är andra vanliga branscher för manliga
företagare medan kvinnornas topp fem rundas av med kroppsvård och redovisning och bokföring.

Nyföretagande
Tillväxt av företag är av stor betydelse för näringslivets utveckling. Nyföretagande minskar
arbetslösheten och kan spela en viktig roll för att öka sysselsättningsgraden i andra branscher än
tillverkningsindustrin och därmed skapa ett mer balanserat näringsliv i kommunen. Nyföretagandet i
Gislaveds kommun är konsekvent ca två nya företag per 1000 individer lägre än rikssnittet men följer
tydligt samma utvecklingstrend. Den skarpa uppgången i nyföretagande mellan 2009 och 2012 tros
vara en följdeffekt av den ekonomiska kris som då svepte över världen med avskedningar och därmed
större nöd att hitta ny försörjning som följd, vilket därefter stabiliserats. 2010 skedde en stor ökning i
nyföretagandet jämfört med tidigare år. Anledningen till det är främst ändrade regler för att sätta
aktivitetsstatus för företag. (Svenskt näringsliv, 2020)

Figur 34 Nyregistrerade företag i Gislaveds kommun. Källa: Svenskt näringsliv.

Svenskt näringslivs definition av företagsamma individer är de som innehar F-skattsedel, är delägare i
ett aktivt handelsbolag eller är vd eller styrelseordförande i ett aktivt aktiebolag. Nyföretagsamhet
avser de som under det senaste året uppnått definitionen av företagsamhet (Svenskt näringsliv
2020a).
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Figur 35 Andel nyföretagsamma individer per 1000 invånare. Källa: Svenskt Näringsliv

Nyföretagsamheten har fluktuerat i kommunen mellan 7-9 individer per 1000 invånare mellan 2002
och 2018. Jämfört med ett rikssnitt mellan 10 och 12 individer för samma period är Gislaveds
kommun konsekvent ca tre nyföretagsamma individer per 1000 invånare under snittet. I stort kan
samma differens urskiljas oavsett grupp. Kvinnor sticker dock tydligt ut som den grupp som i minst
utsträckning startar nya företag, medan nyföretagsamheten är högst bland gruppen unga. Andelen
delaktiga i Ung Företagsamhet i kommunens gymnasieskolor är också hög. Drygt 42 % av eleverna
drev UF-företag i Gislaveds kommun under läsåret 2018/2019. I förhållande till ett rikssnitt på cirka
30 % jämför sig Gislaveds kommun fördelaktigt och är även den kommun i Jönköpings län med högst
andel elever som driver UF-företag (Svenskt näringsliv).

Trygghet
Känslan av tillhörighet, förtroende och tillit till varandra är grundläggande faktorer för att människor
ska känna sig trygga i ett samhälle. Sociala relationer, inkomst, kontroll över sin livssituation samt den
omgivande miljön är exempel på faktorer som påverkar tryggheten (Abrahamsson, 2016). När
människor känner sig trygga ökar det förutsättningarna för att man vidare uppfyller behov såsom att
kunna förverkliga mål och drömmar, känna sig uppskattad, samt att kunna vara med och påverka i det
gemensamma.
Trygghet kan förstås utifrån olika parametrar, en upplevd otrygghet speglar exempelvis individens oro
och rädsla för att bli utsatt för våld, rån, hot eller inbrott. Sambandet mellan den faktiska
brottsutsattheten och den upplevda otryggheten kan därför verka otydligt. Yngre män är till exempel
de mest utsatta för våld och hot men relativt få av dem känner sig otrygga utomhus. Likaså kan
insatser av olika slag i ett område öka tryggheten även när kriminaliteten inte minskar (BRÅ, 2008;
2019).
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Varje år erbjuder Statistiska centralbyrån (SCB) Sveriges kommuner att delta i SCB:s
medborgarundersökning. Ett slumpmässigt urval på 1 200 personer i åldrarna 18–84 år tillfrågas med
en svarsfrekvens runt 40 %. Frågorna besvaras på 10-gradiga skalor, där 1 är lägsta betyg och 10 är
högsta betyg. Frågeområdenas resultat redovisas som betygsindex, vilka kan variera mellan 0 och 100.
Betygsindex under 40 klassas som ”inte godkänt”. Gränsen för ”nöjd” går vid 55 och 75 eller högre
tolkas som ”mycket nöjd”.

2011 2013 2014 2015 2016 2017 2019
NöjdRegion
index Trygghet

Gislaved 49

55

54

-

-

52

47

Riket

61

61

59

56

57

57

61

Figur 36 Nöjd-region-index, trygghet Gislaveds kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning 2019

Tabellen nedan visar medborgarnas bedömning av hur trygg de upplever att kommunen är på en skala
från ett till hundra. Jämfört med riket upplever invånarna i kommunen sig mindre trygga i lite större
utsträckning. En trend av minskande upplevd trygghet syns dock i hela Sverige. I Gislaveds kommun
upplever kvinnorna sig otrygga i större utsträckning än männen och frågan ”hur tryggt och säkert kan
du vistas utomhus på kvällar och nätter” är den som visar störst skillnad.

Figur 37 Uppställning av trygghetsupplevelsen i Gislaveds kommun. Källa: SCB Medborgarundersökning 2019
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I Koladas öppna jämförelse kan information om kvalitet, resultat och kostnader inom kommuner och
regioners olika verksamhetsområden jämföras. För att få en bild av hur de äldre uppfattar sin
situation genomförs brukarbedömning för de personer som är knutna till äldreomsorgen eller särskilt
boende. I diagrammet nedan presenteras svar från brukarbedömningen gällande de äldres upplevelse
av trygghet. Bedömningen visar att det är ett lägre antal inom både hemtjänsten och särskilt boende
som upplever sig vara mycket trygga, medan andelen som upplever sig ”bara” trygga är lika för hela
äldreomsorgen.
Brukarbedömningen av trygghet, andel %.
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Figur 38 Brukarbedömning av trygghet inom äldreomsorg, andel %. Källa: Kolada.

Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare
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Figur 39 Anmälda våldsbrott, antal/100 000 invånare, 2014-2018. Källa: Kolada
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Figuren visar antal anmälda våldsbrott i kommunen. I Gislaveds kommun minskar antalet anmälda
våldsbrott samtidigt som det anmäls färre våldsbrott här än i både Jönköping och Sverige (Kolada.se).
Sedan en kraftig uppgång mellan 2015 och 2016 har antalet anmälda våldsbrott i Gislaveds kommun
minskat. Antalet anmälningar är även i snitt färre i kommunen än i både Jönköping och Sverige
(Kolada, anmälda våldsbrott (2018).
Våldsbrotten bidrar till stor otrygghet i samhället. Kriminologer brukar framhålla att fler och fler
brott anmäls samtidigt som det fortfarande finns ett stort mörkertal, varför statistik inte kan vara helt
tillförlitlig (Brå, 2020).
De flesta våldsbrotten sker på allmän plats och därefter på arbete/skola. Minst vanligt är att ett
våldsbrott äger rum i den utsattas, gärningsmannens, eller någon annans bostad enligt BRÅ (2016).
Enligt Polisens underrättelsebild av Gislaveds kommun anmäldes det 49 brott av typen våld i nära
relationer vilket motsvarar 15 % av de totala våldsbrotten. Vid intervju beskrivs våld i nära relationer
som ett omfattande samhällsproblem som orsakar stort lidande för de som drabbas och stora
ekonomiska konsekvenser för samhället. Ett av tio barn utsätts för/bevittnar våld i nära relation. Det
sociala arvet påverkar ofta de barn som utsätts för/bevittnar våld i nära relationer negativt, då de ofta
utövar våld mot andra eller själv hamnar i en utsatt situation senare i livet.
Vid våld i nära relation skapas en dubbel problematik för personer där hedersproblematik ingår,
människor med utländsk bakgrund som inte kan språket, äldre, funktionshindrade, HBTQ-personer
samt män som utsätts för våld i nära relation eftersom de har svårare att söka hjälp.
Genom socialtjänsten har kommunerna ett särskilt ansvar för våldsutsatta vuxna och barn. Stöd
erbjuds genom familjefridsverksamheten Medverkan som är ett samarbete med Gislaveds, Gnosjö,
Värnamo och Vaggeryds kommun. Till Medverkan kan alla vända sig till som upplever att de blivit
utsatta för psykisk eller fysiskt våld av någon närstående för att få stöd och hjälp. Även våldsutövare
kan vända sig till Medverkan för att få hjälp. I Gislaveds kommun finns även kvinnojouren Maria och
tjejjouren Mila som kommunen samarbetar med i frågor kring våld i nära relationer.
Vid intervju med personal från Medverkan diskuterades förebyggande arbete för att förhindra våld i
nära relationer. Det är viktigt att arbeta med barn i skolan för att öka kunskap om vad en vanlig familj
är. Detta bidrar till att barn som utsätts för/bevittnar våld i nära relationer förstår att deras situation
inte är normal samtidigt som det skapar sunda värderingar för alla barn. Det är även viktigt att arbeta
med fördomar då det idag inte är lika accepterat för killar att prata om känslor. Utbildning kring våld i
nära relationer för arbetsgivare är viktigt så att de kan se tecken på utsatthet bland de anställda.
Kulturskillnader om kvinnosyn samt informationsbrist om samhällshjälp är viktigt att arbeta med för
de nyanlända.

Sociala relationer och trygghet bland unga
Gislaveds kommun deltar vartannat år i Region Jönköpings läns enkätundersökning Folkhälsoenkät ung.
Enkäten genomfördes senast under 2017 och elever från årskurs 9 och årskurs 2 på gymnasiet bjöds
in att delta. Svarsfrekvensen i årskurs 9 var 65 % och i årskurs 2 på gymnasiet var motsvarande siffra
67 %. Enkäten visar att cirka 80 % av elever i Gislaveds kommun som har svarat upplever att de kan
lita på sina föräldrar/vårdnadshavare när det verkligen gäller. De upplever också till stor del att de har
vuxna i sin närhet som de litar på. Killarna upplever allmänt att de känner sig tryggare på olika arenor
jämfört med tjejerna. Genomgående upplever tjejerna i årskurs 9 en större otrygghet än tjejerna i
årskurs 2. Av samtliga unga svarar ca 80 % att de inte har blivit utsatta för mobbning, trakasserier
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eller kränkningar, killar på gymnasiet har blivit utsatta i något högre grad än övriga grupper.

Figur 40 Andel ungdomar som anger att de alltid känner sig trygga på nätet. Källa: Folkhälsoenkät ung (2017)

Ett område som särskilt sticker ut i Folkhälsoenkät ung, vilket figuren ovan tydligt visar, är
upplevelsen av trygghet på nätet. Tjejerna i bägge åldersgrupper i mycket större utsträckning känner
sig otrygga än killarna, medan killar i år 9 känner sig trygga på nätet i lägre utsträckning än de i år 2.

Figur 41 Andel ungdomar som anger att de har kompisar i skolan som vill var med dem. Källa: Folkhälsoenkät
ung (2017)

Tjejerna svarar i något större utsträckning än killarna att de har kompisar i skolan som vill vara med
dem. Trots detta uppger tjejerna i större utsträckning att de känner sig otrygga i skolmiljön. Den
tryggaste platsen för tjejer i skolan är klassrummet där 67 % av högstadieeleverna och 83 % av de
svarande på gymnasiet anger att de alltid känner sig trygga. Mindre trygga känner de sig på rasterna
samt till och från skolan. 65 % för högstadiet och 70 % för gymnasiet av tjejerna svarar att de alltid
känner sig trygga på väg till skolan, motsvarande 83 % och 85 % av pojkarna. 62 % och 68 % av
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tjejerna upplever att de alltid känner sig trygga på rasterna, motsvarande 76 och 78 % av killarna. Det
är också på rasterna som de svarande i alla kategorier känner sig trygga i minst utsträckning.
Att uppleva trygghet är centralt för människors välbefinnande. Forskning visar en koppling mellan
goda levnadsvanor och mindre rädsla, och att känslan av trygghet hör samman med självskattad
psykisk och fysisk hälsa. Den faktiska säkerheten i ett område är inte nödvändigtvis sammankopplad
med den upplevda tryggheten. Ändå påverkar den upplevda tryggheten människors agerande
(Göteborgs stad, 2014).

Antal ungdomar 15-17 år gamla per 1000 lagförda för brott.
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Figur 42 Antal ungdomar 15-17 år gamla per 1000 lagförda för brott. 2008-2018 Källa: Barnombudsmannen

Figuren ovan visar antalet ungdomar mellan 15 och 17 år per 1000 som är lagförda för brott. I
Gislaveds kommuns lagfördes 61 barn för brott år 2018, 40 killar och 21 tjejer. I Gislaveds kommun
lagförs större andel pojkar för brott än i både Jönköpings län och riket. Flickorna i kommunen har
innan 2015 lagförts för brott i lägre utsträckning än riket men sedan dess har detta ökat över
rikssnittet. Siffror för Gislaveds kommun 2016 saknas. Ökad orolighet bland killar anges ha märkts av
även på biblioteket och på gymnasieskolan i Gislaved (Barnombudsmannen, 2018).
Gislaveds kommun erbjuder medling vid brott begångna av gärningspersoner som är mellan 12-21 år
och de brottsutsatta. Målet med medling är att de som äger konflikten ska få chansen att lösa den, att
kunna nå en viss förståelse för varandra och/eller en respekt sinsemellan.
Enligt medlare begås flest brott av unga på sommaren vilket kan bero på att ungdomar inte har lika
mycket att göra då. Medlaren menar att ungdomarna som begår brott ofta besväras av annan
problematik. Det kan handla om att det går dåligt i skolan, är jobbigt hemma eller att alkohol och
droger är inblandat.
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Folkhälsa
Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens hälsotillstånd som tar hänsyn till såväl nivån som fördelningen
av hälsan (Region Jönköpings län, 2015). Folkhälsa är en resurs för samhället, medan hälsa är en resurs
för individen. Hälsa innefattar fysiska, psykiska och sociala dimensioner. Region Jönköping (2015)
skriver att hälsa är att må bra samt att ha tillräckliga resurser för att klara vardagens krav och för att
förverkliga sina personliga mål. Rätten till högsta uppnåeliga hälsa utgår från FN:s allmänna förklaring
om mänskliga rättigheter och har införlivats i konventionen om ekonomiska, sociala och kulturella
rättigheter, som Sverige tillträtt. Flera studier visar på att hälsan är sämre hos utlandsfödda och deras
barn, än hos svenskfödda - skillnader som även tydligt kan ses i Jönköpings län.

Hälsa och levnadsvanor bland vuxna och äldre
Ett effektivt sätt att påverka befolkningens hälsa är att öka den fysiska aktiviteten. Fysisk aktivitet är
en friskfaktor medan stillasittande kan ses som en riskfaktor för ohälsa, båda behöver därför tas med i
beräkningen för att kunna öka möjligheterna till en bättre folkhälsa. Den fysiska planeringen och
utformningen är här av högsta vikt. Tillgång till attraktiva, säkra och trygga miljöer i närområdet,
såsom inom- och utomhusmiljöer för att ägna sig åt fysisk aktivitet och lek, ett brett utbud av gångoch cykelbanor samt grönområden är centralt för att främja en god fysisk hälsa.

Ohälsotal 2009-2019, antal dagar
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Figur 43 Ohälsotal 2009-2019, antal dagar. Källa: Försäkringskassan

Ohälsotal är ett mått på utbetalda dagar med sjukpenning, arbetsskadesjukpenning,
rehabiliteringspenning, aktivitets- och sjukersättning från socialförsäkringen. Ohälsotalet har minskat
sedan år 2009, för att öka till 2014-2015 och därefter startar en sjunkande trend. Gislaveds kommun
ligger över rikssnittet både var det gäller kvinnor och män. Kvinnor har större antal ohälsodagar än
män i både i Sverige generellt och i Gislaveds kommun (Försäkringskassan 2019).
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Vårdcentralen menar att många i arbetsför ålder söker vård på grund av arbetsskador och
belastningsskador vilket speglar arbetsmarknaden i Gislaveds kommun som till stor del består av
industri. Detta märks även i sjukfallsstatistiken då sjukskrivningar på grund av problem med muskler
och skelett (21 %) är vanligast efter psykisk ohälsa (44 %).
Försäkringskassan för nationell och regional statistik kring anledning till sjukskrivning. Här anges
psykiska besvär som den vanligaste orsaken till sjukskrivning, något som också är mer vanligt
förekommande bland kvinnor än män. I Jönköpings län var 46 % av alla sjukskrivningar kopplade till
Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar. Av de kvinnor som var sjukskrivna var ca
50 % av sjukskrivningarna kopplade till psykiska sjukdomar. Motsvarande siffra för männen var ca 38
%.
Från en historiskt låg nivå 2010 har sjukskrivningarna i Sverige ökat. Störst ökning har skett inom
psykiatriska diagnoser, som sedan 2014 är den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Inom de
psykiatriska diagnoserna ser man att den största ökningen har varit kopplat till anpassningsstörningar
och reaktion på stress.

Figur 44: Fördelning av psykiatriska diagnoser i sjukfall längre än 14 dagar. Källa: Försäkringskassan (2017).

För personer sjukskrivna i psykiatriska diagnoser är längden på den genomsnittliga sjukskrivningen 75
dagar. Psykiatriska diagnoser har därmed de längsta sjukskrivningarna, längre än både hjärtkärlsjukdomar och tumörsjukdomar. Få sjukskrivningar avslutas genom att individen går över till sjukeller aktivitetsersättning (tidigare förtidspension). Detta sker endast i en procent av samtliga sjukfall,
lika för kvinnor och män. För personer med psykiatriska diagnoser är risken för övergång till sjukeller aktivitetsersättning 27 procent högre än genomsnittet för samtliga diagnoser. Bland männen är
risken 49 procent högre och bland kvinnorna 24 procent högre. Skillnaden mellan könen beror delvis
på att förekomsten av psykiatriska diagnoser som varaktigt sätter ned arbetsförmågan, till exempel
schizofreni, bipolär sjukdom och hyperaktivitetsstörningar, är vanligare hos män. (Korta analyser
2017:1, Försäkringskassan)
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Brukarbedömning äldreomsorg särskilt
boende - bra hälsotillstånd, 2016-2019
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Figur 45 Brukarbedömning inom äldreomsorg, särskilt boende 2016-2019 - bra hälsotillstånd, andel %. Källa:
Kolada.

Upplevelsen av att ha en god allmän hälsa minskar med stigande ålder. På vårdcentralerna bedömer
personal att den största problematiken hos äldre är kroniska sjukdomar och smärta. Psykisk ohälsa är
inte vanligt hos äldre. Figuren ovan visar att männen på särskilt boende i Gislaveds kommun bedömer
sig i större utsträckning än genomsnittet i Sverige ha ett bra hälsotillstånd. En vändning ser ut att ha
skett sedan en toppnotering 2018. Utöver dessa män rapporteras 2019 konsekvent sämre
hälsotillstånd i samtliga grupper jämfört med riket med mest markanta skillnader inom hemtjänsten
(se figur nedan).

Brukarbedömning äldreomsorg hemtjänst
- bra hälsotillstånd, 2016-2019
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Figur 46 Brukarbedömning inom äldreomsorg, hemtjänst 2016-2019 - bra hälsotillstånd, andel %. Källa: Kolada.
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Brukarbedömning särskillt boende
äldreomsorg - sociala aktiviter, 2014-2019
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Figur 47 Brukarbedömning inom äldreomsorg, särskilt boende 2014-2019, sociala aktiviteter, andel %. Källa:
Kolada.

Figuren ovan visar hur stor andel av brukarna inom särskilt boende äldreomsorgen som är nöjda med
utbudet av sociala aktiviteter som finns. I Gislaveds kommun är nästan nio av tio, både män och
kvinnor, nöjda med utbudet som finns i verksamheten vilket inte har förändrats märkbart över tid. I
Gislaveds kommun är brukarna mer nöjda med de sociala aktiviteterna än vad brukare generellt sett
är i Sverige.
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Brukarbedömning hemtjänst äldreomsorg - besväras av
ensamhet, 2014-2019
70
65
60
55
50
45
40
35
30
2014

2015
Män, Gislaved

2016

2017

Män, Riket

Kvinnor, Gislaved

2018

2019
Kvinnor. Riket

Figur 48 Brukarbedömning inom äldreomsorg, hemtjänst 2014-2019 – besväras av ensamhet, andel %. Källa:
Kolada.

Figuren ovan visar resultat från frågan om hur brukarna inom hemtjänst och äldreomsorg besväras av
ensamhet. Fyra av tio män besväras av ensamhet i Gislaveds kommun vilket är färre än rikssnittet.
Sex av tio kvinnor i kommunen känner sig ensamma vilket är något högre än rikssnittet. Att äldre
besväras av ensamhet är något som personal på vårdcentralen samt biblioteket ser som ett problem.
Det är viktigt att även se till de äldre som inte omfattas av hemtjänst och äldreomsorg. Den
målgruppen kan vara svårare att nå ut till då det inte finns i kommunens verksamhet.

Hälsa och levnadsvanor bland unga
En majoritet av de unga i kommunen svarar i Folkhälsoenkät ung 2017 att de mår bra. Inga större
skillnader mellan årsgrupper går att utläsa, medan killarna rapporterar i högre utsträckning att de mår
bra än tjejerna gör. Över tid (från 2011) visar sig en negativ utveckling bland tjejerna på gymnasiet
medan killarna ligger kvar på ungefär samma nivå. Under 2011 uppgav 87 % av tjejerna i årskurs 2 på
gymnasiet att de mår bra eller mycket bra jämfört med 68 % år 2017, vilket är en markant och tydlig
försämring.
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Figur 49 Andel ungdomar som anger att de mår bra eller mycket bra. Källa: Folkhälsoenkät ung (2017).

Figur 50 Andel ungdomar som anger att känt sig stressade mer än en gång i veckan eller oftare de senaste sex
månaderna. Källa: Folkhälsoenkät ung (2017).

Enkätsvaren presenterade i figuren ovan tydliggör att tjejerna känner sig mer stressade än killarna,
något som statistiken även tidigare har visat. Över tid kan utläsas att bland tjejer som går i gymnasiet
har känslan av att vara stressad ökat. Under 2011 angav 48 % av tjejerna att de känt sig stressade mer
än en gång i veckan eller oftare, de senaste sex månaderna. Under 2017 var motsvarande siffra 66 %.
Många uppger att de känner sig stressade över skolarbetet, och även här är det främst tjejer i årskurs
2 på gymnasiet som sticker ut.
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Figur 51 Uppställning av nöjdhet gällande fritidsaktiviteter. Källa: SCB Medborgarundersökning.

I Gislaveds kommun bedöms fritidsmöjligheterna som goda. Mest uppskattat är tillgången till parker,
grönområden och natur, medan nöjesutbudet är det område som får lägst betyg. Kvinnor och män
har svarat likvärdigt på hur de uppfattar fritidsmöjligheterna i kommunen.
76 % av eleverna i kommunen som besvarat Folkhälsoenkät ung (2017) uppger också att de tränar
minst 30 minuter 2-3 gånger i veckan.

Livsvillkor
Uppväxtvillkor och skolresultat
Det finns en tydlig koppling mellan uppväxtvillkor och skolresultat. Barn går ofta i sina föräldrars
fotspår och kan ärva exempelvis låg utbildningsnivå, socialt utanförskap, missbruksproblematik och
ekonomisk utsatthet. Dessa faktorer påverkar den framtida karriären, hälsan och livslängden. Det
socioekonomiska utanförskapet har en negativ samhällsinverkan, inte bara för den enskilda individen.
Tidiga insatser som stärker barns utveckling och framtida förutsättningar är därför inte bara en
samhällsekonomisk investering utan också en skyldighet.
Skola och utbildning är viktigt för att människor ska ha goda förutsättningar på arbetsmarknaden och
genom hela livet. En avklarad gymnasieutbildning ger goda förutsättningar att söka sig vidare till högre
studier. Det här korrelerar i sin tur med ökade förutsättningar avseende livsvillkor och livslängd. En
person med eftergymnasial utbildning lever i genomsnitt sex år längre än de som endast har en
grundskoleutbildning (SCB 2019). Andelen behöriga elever till gymnasieskolan var 2019, 76, 7%, 2018,
73,2 % och 2017, 78,2 %. Rikssnittet för behörighet till gymnasieskolan var 2019, 84,6 %. Kommunen
ligger alltså under det nationella snittet (Skolverket 2019). Statistik från Skolverket visar också att det
på nationell nivå finns stora skillnader mellan olika elevgrupper. Bland annat kan man se att föräldrars
utbildningsnivå är en avgörande faktor på elevers studieresultat. 95,1% av alla elever med föräldrar
som har en eftergymnasial utbildning hade år 2017 gymnasiebehörighet, och bland flickor var
behörigheten 7,2 % högre än hos pojkar.
Medarbetare från barn- och utbildningsförvaltningen berättar i en intervju att under 2018 var 30,9 %
av de nyanlända eleverna (som anlänt de senaste 4 åren) i Gislaveds kommun behöriga till nationellt
gymnasium. En stor andel av elevgruppen har inte haft samma förutsättningar att tillägna sig den
kunskap som krävs för att nå gymnasiebehörighet.
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Figur 52 Andel elever som uppnått kunskapskraven (A-E) i alla ämnen, åk 9 VT 19 Källa: Skolverket.

Figuren ovan visar att pojkar i kommunen generellt presterar sämre i skolan än flickorna gör.
Skillnaderna är större på Nordinskolan och betydligt större på Lundåkerskolan. Det är även dessa
skolor som visar lägst resultat överlag. Åsenskolan visar bäst resultat, följt av Ölmestadskolan, som
också har lägst skillnader mellan könen.

Ekonomiska förutsättningar under uppväxten
Barns ålder, familjeförhållanden samt födelseland är faktorer som väger in för om ett barn löper risk
att tillhöra ett hushåll med låg inkomststandard. Med låg inkomststandard menas att inkomsterna inte
räcker till hushållets nödvändigaste utgifter och där den ekonomiska standarden är lägre än 60 % av
medianvärdet för samtliga personer i hushållet. Det innebär att för en familj som består av två vuxna
och två barn skulle en disponibel inkomst under 20 700 kronor, räknat för år 2015, innebära en låg
inkomststandard (SCB b, 2017). Den grupp som är i störst risk är familjer med utrikesfödda barn,
och särskilt de som bott kort tid i Sverige. Hushåll med en låg inkomststandard återfinns inom olika
grupper i befolkningen. Särskilt utsatta är yngre barn med en ensamstående mamma,
flerbarnsföräldrar med högst gymnasieutbildning, samt utrikesfödda barn eller barn med två
utrikesfödda föräldrar (SCB a, 2017).
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Tabellen nedan beskriver barn i ekonomiskt utsatta familjer i Gislaveds kommun, med avseende på
var barnet och dess föräldrar är födda. Statistiken visar att 10 % av barn med inrikes födda föräldrar
lever i ekonomiskt utsatta familjer, jämfört med 53 % av de utrikesfödda barnen (Barnombudsmannen
2018).
Barn i ekonomiskt utsatta familjer, Gislaveds kommun, år 2018
Föräldrarnas härkomst, Källa: Barnombudsmannen
Andel barn
Antal barn
Gislaved (Barn i ekonomiskt utsatta familjer)
22 %
1429
Född i Sverige med två inrikes födda föräldrar
10 %
352
Född i Sverige med en inrikes- och en utrikesfödd förälder
18 %
131
Utrikesfödd
53 %
546
Född i Sverige med två utrikesfödda föräldrar
32 %
400
Figur 53 Barn i ekonomiskt utsatta familjer 2018, andel och antal fördelat på föräldrarnas härkomst. Källa:
Barnombudsmannen.
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Figur 54 Andel barn i ekonomiskt utsatta familjer 2015-2018. Källa: Barnombudsmannen.

Figuren ovan visar andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer. Indikatorn mäter relativ
ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i de hushåll som
har de lägsta inkomsterna i samhället. De som har en disponibel inkomst som är lägre än 60 % av
medianinkomsten i landet räknas in denna statistik. Dessa personer kan ofta inte tillgodoräknas
ekonomiskt bistånd. Denna indikator skiljer sig från absoluta mått på ekonomisk utsatthet som visar
hur många barn som lever i familjer som har det svårt att klara av de nödvändigaste utgifterna och
ofta får ekonomiskt stöd för att klara av vardagen. Gislaveds kommun har större andel barn i
ekonomiskt utsatta familjer än Jönköpings län men ligger på samma nivå som riket. Värt att notera är
att andelen ökar över tid (Barnombudsmannen 2018).
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Figur 55 Andel barn i familjer med låg inkomststandard 2015-2018. Källa: Barnombudsmannen.

Figuren ovan visar andelen barn som lever i familjer med låg inkomststandard. Indikatorn mäter
absolut ekonomisk utsatthet vilket innebär att den visar hur stor andel av barnen som lever i hushåll
där inkomsterna inte räcker till för att betala boende och de mest nödvändiga
levnadsomkostnaderna. I Gislaveds kommun lever ungefär lika stor andel barn i familjer med låg
inkomststandard som i Jönköpings län samtidigt som vi ligger lägre än rikets nivå. År 2009 skedde en
liten ökning, förmodligen i samband med finanskrisen, sedan dess har Gislaveds kommun legat på en
relativ jämn nivå (Barnombudsmannen 2018).

Utbildning
En genomförd högre utbildning har visat sig sammanfalla med färre hälsorisker i arbetslivet, ökade
möjligheter till arbete, högre inkomster och mindre ekonomisk utsatthet och stress. Högre
utbildningsnivå medför även minskade risker för fysisk och psykisk ohälsa längre fram i livet.
Lågutbildade drabbas i högre utsträckning av ohälsa till exempel i form av värk från rygg, nacke och
leder, röker mer, är mindre fysiskt aktiva och har oftare sämre kostvanor. De lider även oftare av
oro och ångest (Folkhälsomyndigheten 2015).
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Diagrammen nedan visar att utbildningsnivån i Gislaveds kommun är låg jämfört med den för riket.
Totalt har ca 19 % av kommuninvånarna eftergymnasial utbildning, jämfört med ca 35 % för riket.
Statistiken visar att utbildningsnivån är låg bland kommunens invånare i jämförelse med rikssnittet och
att nivåerna är lägre bland män än kvinnor både nationellt såväl som i Gislaveds kommun.

Jämförelse utbildningsnivå, män.
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Figur 56 Jämförelse utbildningsnivå riket och Gislaveds kommun, män. Källa: SCB
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Jämförelse utbildningsnivå, Kvinnor.
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Figur 57 Jämförelse utbildningsnivå riket och Gislaveds kommun, kvinnor. Källa: SCB

Lite som en motbild till ovan diagram visar figuren nedan att Gislaveds kommun är en kommun med
en hög omställningsförmåga. Mellan 38-44 % väljer att studera efter gymnasiet. Denna skillnad mellan
hur många från kommunen som genomför högre studier och kommuninvånarnas utbildningsnivå kan
tydas som att många som lämnar kommunen för högre utbildning inte kommer tillbaka efter
avklarade studier.
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Figur 58 Jämförelse andel högutbildade per kommun med övergångsfrekvens till högre studier. Källa: SWECO,
2018.

Sysselsättning
Likväl som utbildning är arbete och inkomst grundläggande faktorer för individers sociala position i
samhället. Figuren nedan visar att sysselsättningen ökade från 2015 till 2017. Av figur 60 kan utläsas
en minskning från indexår 2000 för sysselsättning i relation till befolkningsmängd. Från 2015 har både
sysselsättning och befolkning ökat, men befolkningen ökar i snabbare takt än vad sysselsättningen gör.
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Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%). Källa: Kolada 2017
2017

2016

2015

79,0

79,5

80,0

80,5

81,0

81,5

82,0

82,5

Figur 59 Förvärvsarbetande invånare 20-64 år, andel (%). Källa: Kolada.

Figur 60: Förändring av befolkning och sysselsättning i Gislaved. Källa: Enter Gislaved (2016).

I diagrammet nedan ser vi en stadig minskning av arbetslöshet bland män från 2017 till 2019 i
Gislaveds kommun medan den bland kvinnor sjönk från 2017 till 2018 för att därefter åter öka till
2019. Arbetslösheten bland män låg 2019 på en lägre nivå i Gislaveds kommun i relation till rikssnittet
och jämförbart med snittet för region Jönköpings läns kommuner. Vad gäller arbetslöshet bland
kvinnor är nivåerna högre i Gislaveds kommun än både läns- och rikssnitten vilket också resulterar i
att den totala arbetslösheten är högre i Gislaveds kommun.
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Arbetslöshet 18-64 år, andel (%)
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Figur 61 Arbetslösheten 18-64 år, andel 2017-2019. Källa: Kolada
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Figur 62 Arbetssökande i Gislaveds kommun, januari 2020. Källa: Arbetsförmedlingen.

I Gislaveds kommun utgör tydligt utrikesfödda den största gruppen bland arbetssökande. I vissa
områden i Gislaveds kommun är sysselsättningsgraden lägre än i andra, vilket visar på att det finns en
segregation i kommunen, vilken också måste bemötas.
Det finns tydliga skillnader i sysselsättning mellan olika områden. Kartorna nedan visar andel
förvärvsarbetande i olika statistiska delområden, så kallade nyckelkodsområden eller NYKO-områden
i kommunens tre största orter. Generellt korrelerar sysselsättningsgrad med utbildningsnivå såväl
som härkomst. Områden med högre andel utlandsfödda och lägre utbildningsnivå tenderar att även
ha lägre andel förvärvsarbetande.
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Figur 63 Andel förvärvsarbetande per nyckelkodsområde i Gislaved. Källa: SCB
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Figur 64 Andel förvärvsarbetande per nykoområde i Anderstorp. Källa: SCB.
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Figur 65 Andel förvärvsarbetande per nykoområde i Smålandsstenar. Källa: SCB.

Det finns tydliga skillnader i sysselsättning mellan olika områden. Sysselsättningsgrad tenderar ofta att
korrelera med utbildningsnivå såväl som härkomst. Utifrån detta kan slutsatsen dras att det finns vissa
områden som behöver prioriteras då de tydligt visar låg utbildningsnivå, hög andel utrikesfödda samt
en låg sysselsättning.
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Ekonomiskt bistånd och ekonomisk utsatthet
Ekonomiskt bistånd ska enligt Socialstyrelsen (2020a) ge enskilda personer och familjer en skälig
levnadsnivå. Den skäliga levnadsnivån är inte fastställd till ett visst belopp och kan även innebära andra
värden än pengar. Behovsprövningen ska vara individuell och ta hänsyn till omständigheterna i det
specifika fallet. I Gislaveds kommun får fler bidrag för arbetslöshet, färre för sjukdom och ohälsa samt
sociala skäl jämfört med Jönköpings län och rikssnittet.

Orsaker till ekonomiskt bistånd 2018
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Figur 66 Jämförelse mellan kommun, län och rike, orsaker till ekonomiskt bistånd 2018. Källa: Socialstyrelsen,
2020b.
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Figur 67 Jämförelse mellan kommun, län och rike av andel biståndsmottagare, inklusive barn 2015-2018. Källa:
Socialstyrelsen
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Vuxna biståndsmottagare med långvarigt
ekonomiskt bistånd, män, andel (%)
36
34
32
30
28
26
24
22
20
18
2008

2009

2010

2011

2012

Män, Gislaved

2013

2014

2015

Män, Jönköpings län

2016

2017

2018

Män, Riket

Figur 68 Jämförelse mellan kommun, län och rike av andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd 2008-2018, män. Källa: Socialstyrelsen
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Figur 69 Jämförelse mellan kommun, län och rike av andel vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt
bistånd 2008-2018, kvinnor. Källa: Socialstyrelsen

Vad gäller vuxna biståndsmottagare med långvarigt ekonomiskt bistånd visar diagrammen ovan att
nivåerna för både män och kvinnor mellan 2010 och 2014 i Gislaveds kommun var högre än snittet
för både länet och riket. Därefter sjunker nivåerna för bägge kön i kommunen till en nivå under
snittet för riket och jämförbar med länet. 2018 ser vi en ökning överlag i alla kategorier men
framförallt bland kvinnor i Gislaveds kommun som under året ökar 8 procentenheter för att återigen
överstiga läns- och rikssnittet. Överlag ligger nivåerna högre bland i kvinnor än män med växande
skillnader sedan 2015.
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Antal sociala ersättningar och bidrag, helårsekvivalenter i
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Figur 70 Antal sociala ersättningar och bidrag, helårsekvivalenter i åldrarna 20-64 år, Gislaveds kommun 20172018. Källa: SCB

Totalt sett fick 2340 personer ersättning eller socialt bidrag under år 2018 vilket är 14,3 % av
invånarna i åldern 20-64 år. Det går att se att flest personer får sjuk- och aktivitetsersättning följt av
personer som får sjukpenning och därefter pengar för arbetsmarknadsåtgärder. Antalet som får
sjukpenning, arbetslöshetsersättning (a-kassa) samt ekonomiskt bistånd har ökat från 2017 till 2018
medan antal personer som fått sjuk- och aktivitetsersättning, etableringsersättning samt ersättning
från arbetsmarknadsåtgärder minskat.
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Figur 71 Jämförelse mellan kommun, län och rike av andel ekonomiskt utsatta äldre (65+ år) 2014-2018 Källa:
Kolada.
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När det gäller ekonomiskt utsatta äldre har andelen ökat mycket sedan 2012. Gislaveds kommun
följer samma trend som både Jönköpings län och riket men ligger konsekvent på en högre nivå.

Delaktighet
Delaktighet och social inkludering är av stor vikt för att stärka samhällsgemenskapen och de
demokratiska processerna. Ett demokratiskt samhälle vilar på att alla människors rättigheter och lika
värde kan tillgodoses. Det är därför viktigt att alla känner sig inkluderade, kan vara med och påverka
samt ta del av det gemensamma i samhället på lika villkor. Människor som engagerar sig i
föreningslivet eller arbetar ideellt känner ofta en högre social gemenskap och har mer inflytande i den
demokratiska processen (SCB 2018). I Sverige består denna grupp till stor del av högre utbildade.

Valdeltagande
Riksdagsvalet 2018 såg det högsta valdeltagandet sedan 1985 med 87.2 %. Bland EU:s medlemsländer
är det genomsnittliga valdeltagandet 67 % (SCB, 2020). Trots att det svenska valdeltagandet med
internationella mått är högt finns stora skillnader mellan olika grupper och delar av landet. Unga och
utlandsfödda deltar inte i lika hög grad och unga finns också mindre representerade i valda
församlingar (SCB 2020).

Deltagandet i riksdagsvalet i Gislaved 2018 var 85,17 %, något lägre än rikssnittet. I valet till
kommunfullmäktige samma år deltog 81,08 % av de röstberättigade. Vid föregående riksdags- och
kommunalval 2014 var deltagandet 85,14 respektive 82,18 %. Valdistriktet med högst andel röstande
var Stengårdshult-Valdshult-Öreryd med 93,33 % och lägst var deltagandet i distriktet Gullvivan med
69,43 % (Valmyndigheten 2018). Sammantaget har alltså deltagandet i riksdagsvalet ökat något medan
kommunalvalets deltagande sjunkit med en dryg procentenhet. Detta visar också att antalet som tar
sig till en val- eller röstningslokal för att rösta i riksdagsvalet men avstår att delta i kommunalvalet
ökat.
Statistiska centralbyråns medborgarundersökning mäter, bland annat, hur nöjda invånare är med sina
möjligheter till inflytande i styret av deras kommun (SCB medborgarundersökning). En jämförelse
mellan 2019 års undersökning och den från föregående valår, 2014 visar att medelbetygen inom
delområdena helhet, påverkan och förtroende rasat från medelbetyg (1-100) på 44,0, 44,0 och 50,0 år
2014 till 31,0, 29,0 och 33,0 år 2019 med ännu större skillnader bland kvinnor. Detta missnöje anses
kunna ligga till grund för det sjunkande valdeltagandet såväl som att deltagandet i själva
medborgarundersökningen sjunkit med 10 procentenheter.
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Figur 72 Förändringar mellan 2014 och 2018 års medborgarundersökning, nöjd-inflytande index, fördelat på
kön och svarsområden. Källa: SCB.

Personer med högre utbildning samt socioekonomiskt resursstarka individer är överrepresenterade
bland den grupp människor som engagerar sig politiskt och i civilsamhälleorganisationer. Skillnaderna i
valdeltagande idag gör att det finns delar av den svenska befolkningen som tycker att tröskeln för att
kunna påverka och komma till tals är för höga eller att de som bestämmer inte bryr sig om deras
åsikter (MUCF 2018). Att det demokratiska deltagandet är lägre i områden med socioekonomiska
utmaningar kan skada tilltron till samhällets institutioner och missgynna den sociala inkluderingen där
man annars hade kunnat vara med och förändra normer, attityder och politiska beslut (MUCF 2018).
Att det demokratiska deltagandet är lägre i områden med socioekonomiska utmaningar riskerar att
skada tilltron till samhällets institutioner. Vidare kan detta även öka risken för att politiska beslut
gynnar områden där det demokratiska deltagandet är högre samt att förtroende för rättsstaten
sjunker bland övriga medborgare (Regeringen, 2018)
Regeringens bild understryks av FN (2016) som konstaterar att lägre deltagande är sammanvävt med
ett flertal faktorer som missgynnar social inkludering, däribland bristande makt och möjlighet att
påverka de institutioner, normer, attityder och politiska beslut som i stor utsträckning påverkar
möjligheterna till inkludering (MUCF 2018).

Kommunfullmäktiges sammansättning
Kommunfullmäktige består av 49 ledamöter varav 34 har tidigare erfarenhet och 15 är nyinvalda.
Församlingen är inte jämställd med den besättning som nu är invald. Totalt upptas 63 % av platserna
av män medan 37 % innehas av kvinnor. Kristdemokraterna (2 mandat) och Moderaterna (8 mandat)
utgörs av lika många män som kvinnor. Vänsterpartiet (1 mandat) och Socialdemokraterna (13
mandat) har fler kvinnor än män. Representationen för Kommunistiska partiet (1 mandat),
Liberalerna (2 mandat), Miljöpartiet (1 mandat) samt Westbopartiet består enbart av män medan
Sverigedemokraterna har 1 kvinna och 6 män. Kommunfullmäktige hade i början av 2019 en
medelålder på 51 år. Den yngsta ledamoten var då 24 år och den äldsta 75 år. Högst medelålder hade
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Kommunistiska partiet med 66 år och lägst Miljöpartiet med 32 år, bägge med endast en ledamot i
fullmäktige. Kvinnornas medelålder var 49 år och männens 52 år.

Social inkludering
Det sociala nätverket är en resurs som stärker kunskap, kontakter och inkluderingen i ett samhälle.
Den sociala tilliten mellan invånarna i ett samhälle överbryggar olika grupperingar, ökar demokratin
och underlättar samarbeten. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågors (MUCF) rapport
Vilka ska med? Ungas sociala inkludering visar att unga i landsbygd och i socioekonomiskt utsatta
områden känner sig mindre inkluderade än andra ungdomar i landet. Endast 46 % av intervjuade
känner sig inkluderade i Sverige. Som landsbygdskommun omfattas Gislaveds kommun av frågor som
rör invånare både i landsbygden samt socioekonomiskt utsatta grupper. Den sociala exkluderingen
bidrar till att invånare inte fullt ut nyttjar sina demokratiska rättigheter eller deltar i kultur- och
fritidslivet. För unga som lever i ekonomiskt utsatta områden och unga på landsbygden kan andras
attityd om den plats de bor på ha en inverkan på självbilden och om man känner sig välkommen till
andra områden. Mediabilden om att utsatta områden är farliga platser samt ortens status och rykte
bidrar till negativa konsekvenser i de ungas liv där man inte känner sig vara likvärdig andra (MUCF,
2018).

Föreningar
Det finns runt 250-300 föreningar i Gislaveds kommun, inklusive vilande föreningar. Ca 90 föreningar
fick 2018 bidrag från fritid- och folkhälsonämnden. Dessa faller inom ramarna för
föreningskategorierna: idrott, kultur, funktionshinder, musik, religiösa, och friluftsföreningar. Samtliga
har barn och ungdomsverksamhet, vilket också är ett krav för att få kommunalt bidrag. För att
ansöka om bidrag ska föreningsmedlemmarna vara mellan 7-25 år. Totalt har dessa föreningar 18 211
medlemmar varav 8042 av dessa är flickor/kvinnor och 10 169 är pojkar/män. Flera av kommunens
olika föreningar och trossamfund har genom åren ingått i olika samverkansnätverk med kommunen.
Dessa har bidragit till det viktiga arbetet med att bland annat stötta kommunens mottagande av
nyanlända samt initierat aktiviteter såsom språkcaféer och att nå ut med information till språksvaga
grupper.
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Klimat
För att motverka kraftiga klimatförändringar behöver utsläppen av växthusgaser minska kraftigt inom
en nära tidsperiod. Samtidigt har redan gjorda utsläpp påverkat i sådan omfattning att
klimatförändringar kommer att ske oavsett kommande utsläppsreduceringar. Därför behövs både
utsläppsreduceringar och en anpassning av samhället till klimatförändringar.

Klimatförändringar
Klimatet har under årmiljoner förändrats genom olika typer av naturlig påverkan, en del
återkommande fenomen, andra tillfälliga. Under de senaste 150 åren har människans påverkan på
klimatet ökat kraftigt, främst genom ökade utsläpp av växthusgaser. FN:s klimatpanel, IPCC,
konstaterar att nuvarande halter av växthusgaser i atmosfären är utan motstycke de senaste 800 000
åren. Vidare konstaterar panelen att den globala medeltemperaturen sedan 1880 har ökat med
närmare en grad ⁰C. Följdverkningar i form av ökade havstemperaturer, minskande is- och
snötäcken, smältande glaciärer och stigande havsnivåer blir allt tydligare. IPCC konstaterar också att
det är ”extremt troligt” (dvs högre än 95 % sannolikhet) att människan har orsakat
temperaturhöjningen (Naturvårdsverket, 2020).
Genom olika modelleringar kan framtida klimatförändringar förutses. Modelleringar för vilka
långsiktiga klimatförändringar som kan förväntas görs också på regional nivå och SMHI har tagit fram
scenarier för alla län. Nedan beskrivna klimateffekter grundas på IPCC:s utsläppsscenario RCP 8,5
som innebär att utsläppen fortsätter i dagens takt.
I scenariot för Jönköpings län kan klimatförändringarna sammanfattas i orden varmare, blötare och
torrare. Temperaturen för Jönköpings län beräknas öka med ca 5 grader till slutet
av seklet jämfört med referensperioden 1961-1990. Redan nu kan en ökning på i storleksordningen 1
grad jämfört med samma referensperiod observeras (SMHI, 2020).

Figur 73 Årsmedeltemperatur i västra delarna av Jönköpings län, observerade värden samt scenario för slutet
av seklet. SMHI:s regionala analys för Jönköpings län. Källa: SMHI.

Den största temperaturökningen sker under vintern och sommaren med ca 5 graders högre
temperaturer. Vegetationsperioden förlängs från drygt 200 dagar till 270.
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Figur 74 Sommarmedeltemperatur i västra delarna av Jönköpings län, observerade värden samt scenario för
slutet av seklet. SMHI:s regionala analys för Jönköpings län. Källa: SMHI.

Klimatförändringarna förväntas också påverka vanligt förekommande längd på värmeböljor.
Värmebölja definieras här som längsta sammanhängande period med dygnsmedeltemperatur över
20°C. Denna period kommer att öka från cirka 2-3 dygn till två veckor samtidigt som temperaturen
under värmeböljan även förväntas öka.

Figur 75 Värmeböljors längd i västra delarna av Jönköpings län, observerade värden samt scenarion för slutet
av seklet. SMHI:s regionala analys för Jönköpings län. Källa: SMHI.

Klimatet blir också blötare genom att nederbörden ökar. Det är på vintern som den största ökningen
sker, i storleksordningen 40 %, medan vår och höst ökar med 20-25 % och sommarnederbörden
knappt 10 %. Den maximala dygnsnederbörden förväntas också öka, det vill säga risken för skyfall
ökar.
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Figur 76 Medelnederbördsförändring i % under vintern vid seklets slut jämfört med referensperioden (SMHI).

Figur 77 Medelnederbördsförändring i % under sommaren vid seklets slut jämfört med referensperioden
(SMHI).

Figur 78 Maximal dygnsnederbörd i västra delarna av Jönköpings län, observerade värden samt scenario för
slutet av seklet. SMHI:s regionala analys för Jönköpings län. Källa: SMHI.
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Skyfall kan orsaka mycket stora skador i den byggda miljön. Tätorternas dagvattensystem är inte
dimensionerade för stora regnmängder på kort tid utan vatten rinner av längs hårdgjorda ytor. I
områden där vattnet inte kan rinna undan på ytan, så kallade innestängda områden, kan stora skador
orsakas på byggnader. Ett kraftigt skyfall i juli 2014 orsakade stora översvämningar i Smålandsstenar
med åtföljande skador för mångmiljonbelopp. Numera finns planeringsunderlag i form av GIS-analyser
över instängda områden som riskerar att översvämmas.

Figur 79 Riskområden för översvämning vid skyfall i centrala delarna av Smålandsstenar. Källa: Länsstyrelsens
översvämningskartering.

Flöden i vattendragen förändras också kraftigt mot slutet av seklet. Medeltillrinningen ökar kraftigt
under vintern medan den beräknas att minska under sommaren trots att nederbörden beräknas att
öka något. Med förhöjda temperaturer ökar även avdunstningen kraftigt, vilket gör att flödena
minskar under sommartid. Den förhöjda temperaturen kommer också medföra att vårfloder på
grund av snösmältning försvinner. Risken för större översvämningar längs sjöar och vattendrag ökar
med mellan 10 till 30 % i kommunen, med undantag av de nordligaste delarna där riskerna antas
minska med i 10-15 %.
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Figur 80 Förändrad medeltillrinning på vintern vid seklets slut jämfört med referensperioden. SMHI:s regionala
analys för Jönköpings län. Källa: SMHI.

Figur 81 Förändrad medeltillrinning på sommaren vid seklets slut jämfört med referensperioden. SMHI:s
regionala analys för Jönköpings län. Källa: SMHI.

Figur 82 Förändrad 100-årstillrinning vid seklets slut jämfört med referensperioden. SMHI:s regionala analys
för Jönköpings län. Källa: SMHI
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Ökade flöden innebär att risken för översvämningar i anslutning till större vattendrag ökar.
Vattendragen har i alla tider översvämmats, vilket är en naturlig process men i takt med att
människan tagit vattendragen i anspråk att nyttja för transporter eller vattenkraft, och därmed också
börjat bygga upp samhällen längs vattendragen, har konsekvenserna av översvämningar blivit allt
allvarligare. Även jord- och skogsbruk har bidragit till att öka översvämningseffekterna genom att
utdikningar har påskyndat vattnets väg igenom landskapet. I Gislaveds kommun finns problem främst i
anslutning till Nissan i Smålandsstenar och till Anderstorpsån i Anderstorp, men riktig stora
översvämningar skulle också få mycket stora konsekvenser även i andra tätorter. Längs Nissan och
Anderstorpsån finns översvämningskarteringar som visar vilka områden som översvämmas vid
exempelvis 100-årsflöden.

Figur 83 Riskområden för översvämning i Anderstorp vid ett 100-årsflöde. Utdrag ur översvämningskartering
över Anderstorpsån - Gislaveds kommun.

Trots att nederbörden ökar så kommer vi också få ett torrare klimat beroende på
temperaturökningen som ger en högre avdunstning. Antal dagar med låg markfuktighet går från
dagens 15-20 till 45-50 dagar per år vid seklets slut. Likaså ökar antalet dagar med lågflöden från
referensperiodens 10-30 till 40-50 dagar vid seklets slut. I den sydöstra delen av kommunen beräknas
lågflödena kunna öka till 60-70 dagar per år. Den förändrade vattentillgången kommer påverka
dricksvattenvattentillgång, grödoval, behov av bevattningsvatten, riskerna för skogbrand och
skogsvårdsinsatser. 2016 och 2018 års torrperioder ger en föraning om hur framtida
klimatförändringar kan utsätta dricksvattenförsörjning och jord och skogsbruk för stora påfrestningar.
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Figur 84 Antal dagar med låg markfuktighet. SMHI:s regionala klimatanalys för Jönköpings län. Källa: SMHI.

Figur 85 Antal dagar med lågflöde vid seklets slut. SMHI:s regionala klimatanalys för Jönköpings län. Källa:
SMHI.

Hur omfattande de framtida förändringarna kommer att bli beror på hur vi gemensamt klarar av att
minska de klimatpåverkande utsläppen. Vi har redan påverkat klimatet i en utsträckning som gör att
vi kommer få förändringar oavsett hur vi fortsättningsvis minskar utsläppen. Samhället kommer att
utsättas för påfrestningar som kommer att kräva att vi har beredskap för mer extrema
väderhändelser, men också att anpassa både den byggda miljön och de areella näringarna efter
förändrade förutsättningar.

Utsläpp av växthusgaser
Gislaveds kommun antog 2008 en klimatstrategi med ett långsiktigt mål om att i kommunen 2050 ska
all energi för uppvärmning och transporter utgöras av 100 % fossilbränslefri energi. Mål sattes också
till 2020 då utsläppen av koldioxid ska vara högst 2,5 ton per invånare.
Utsläppen av koldioxid, har sedan 2006 minskat från 3,9 ton per invånare till 2,52 ton per invånare
2017. Att nå det satta koldioxidmålet för 2020 ser ut att vara möjligt. Statistik över utsläpp på
kommunnivå släpar efter med ungefär tre år, varför vi inte kommer att veta säkert på några år.
Kommunens målsättning, såväl som statistiken beskriver dock bara en del av utsläppen. När målet
sattes togs inte utsläppen av andra växthusgaser, som exempelvis metan och lustgas med eftersom
underlaget på kommunal nivå bedömdes som för osäkert. Underlag för sådana bedömningar finns nu
tillgängligt med retroaktiva utsläppsnivåer. Utsläppen av växthusgaser har gått från 5,8 ton per
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invånare 2006 till 4,1 ton per invånare 2017 (Gislaveds kommun Miljöbokslut 2018, RUS, Nationella
emissionsdatabasen)
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Figur 86 Utsläpp av växthusgaser i Gislaveds kommun. Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen.

Utsläpp av växthusgaser per sektor
Det är två sektorer som dominerar när det gäller utsläpp av växthusgaser: transportsektorn och
jordbrukssektorn, med andelar på 42 % respektive 31 %. När det gäller transportsektorn dominerar
utsläppen från personbilstrafiken, med 62 % av utsläppen, medan den tunga lastbilstrafiken står för 26
%. För jordbrukssektorn står djurens matsmältning för 60 % och gödselhanteringen för 20 % av
sektorns totala utsläpp.

Växthusgasutsläpp per sektor i Gislaveds kommun 2018
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Figur 87 Växthusgasutsläpp per sektor i Gislaveds kommun 2018 – Källa: RUS, Nationella emissionsdatabasen.
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Över tid har utsläppen från transportsektorn minskat, se diagram för växthusgasutsläpp från
transporter och jordbruk. Minskningen beror troligen i första hand på införandet av bränslesnålare
fordon då det totala transportarbetet mätt i körda mil per invånare snarare har ökat än minskat, se
diagram över körsträcka mil per invånare. Körsträckorna i kommunen ligger högt också i jämförelse
med både länet och riket som helhet, se samma tabell för körsträckor per invånare.

Växthusgasutsläpp från transporter och jordbruk
i Gislaveds kommun
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Figur 88 Växthusgasutsläpp från transporter och jordbruk i Gislaveds kommun Källa: RUS, Nationella
emissionsdatabasen.
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Figur 90 Körsträcka per invånare i Gislaveds kommun Källa: Trafikanalys www.trafa.se
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Konsumtionsbaserade utsläpp
Utsläpp av växthusgaser redovisar utsläpp orsakade av produktion och verksamhet inom landets,
länets eller kommunens gränser, och tar inte hänsyn till utsläpp orsakade av konsumtion av
produkter tillverkade i ett annat land. Konsumtionsbaserade utsläppssiffor är osäkrare och finns inte
tillgängliga på kommunal nivå utan endast för landet som helhet. 2017 ligger de konsumtionsbaserade
utsläppen på i storleksordningen 9 ton per person. 58 % av utsläppen sker i andra länder, resterande
vid inhemsk produktion.

Figur 91 Konsumtionsbaserade utsläpp av växthusgaser. Källa: Naturvårdsverket 2019.

Energi
En trygg och säker försörjning av förnybar energi är en grundförutsättning för en hållbar utveckling i
alla samhällsdelar. Nedan beskrivs vilka energislag som står för energiförsörjning i Gislaveds kommun,
vilken lokal energiproduktion som finns och hur energislagen används av olika sektorer. En del
förändringar har skett sedan 2015, till exempel levereras ingen olja till offentlig verksamhet sedan
2019.
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Figur 92 Energitillförsel och energianvändning i Gislaveds kommun 2015. Källa: Klimatskyddsbyrån.

Energitillförsel
Energitillförseln till Gislaveds kommun var 2015 1060 GWh varav ca hälften utgörs av elkraft om 543
GWh. Nästan all el kommer utifrån, endast en liten andel elproduktion sker inom kommunens
gränser, 2015 var siffran ca 10 GWh. Den lokala elproduktionen har fram till de senaste åren bestått
uteslutande av vattenkraftverk i Nissan och i några av de större biflödena. Produktionen har också
legat i storleksordningen 10 GWh. Någon större ytterligare potential att bygga ut vattenkraften finns
inte tillgänglig i kommunen. Från 2015 och framåt har två andra förnyelsebara energikällor tillkommit:
vindkraft och solel. Dessa två energislag förväntas få allt större genomslag i den lokala produktionen
av förnybar el.
Försök att etablera vindkraftsparker har varit många sedan 2010. En rad både små och stora projekt
har prövats utan att kunnat genomföras. Det har i flera fall visat sig att störningen på människor, djur
och natur skulle blivit för stor för att vindkraftsetableringar skulle kunna tillåtas. Processerna att
etablera vindkraftparker har varit långdragna och diskussioner kring för- och nackdelar kring
vindkraftsetableringar varit många. I några fall har tillstånd beviljats utan att byggnadsprojekt kommit
till stånd. Totalt fyra verk har byggts inom kommunens gränser, två i vindkraftparken Klämman
utanför Reftele och två verk ingående i den större parken Grimsås. Ytterligare 17-19 verk är aktuella
att byggas i tre andra parker som är i olika stadier av tillståndsprövningen. Om dessa kommer till
stånd skull en lokal årlig produktion av i storleksordningen 250 GWh vindkraftsel vara möjlig.
Solel utvecklas snabbt och det finns ett stort intresse att etablera solceller på både bostadshus och
andra fastigheter. Avgörande för det stora intresset har dels varit att det blev möjligt att sälja sin egen
solel tillbaka till elnätet, dels möjligheten att få investeringsbidrag. Mellan 2018 och 2019 nästan
fördubblades den installerade effekten i kommunen och ligger nu på 3 410 kW. De naturliga
förutsättningarna för att nyttja solel bedöms som goda med en solinstrålning på 900-925 kWh/m2.
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Biobränsle står för 13 % av energitillförseln och går till värmeproduktion, dels som småskalig
uppvärmning i enskilda hus, dels som bränsle till fjärrvärmenäten i kommunen.
Fjärrvärmeutbyggnaden har accelererat i kommunen de senaste åren genom Gislaved Energis
utbyggnad av fjärrvärmenäten i Gislaved och Anderstorp och installationen av en ny panna och
rökgasrening under 2018. Fjärrvärmeproduktion uppgår till i storleksordningen 40 GWh 2018. Vidare
finns också ett utbyggt, fossilfritt, biobränslebaserat fjärrvärmenät i Smålandsstenar.
Natur/biogas utgör en mindre del av energitillförseln. Distributionen sker via den högtrycksledning
som transporterar dansk naturgas från Nordsjön till Sverige och som har en förgrening in i inlandet
från kusten, via Hyltebruk och Reftele till Gislaved. Vidare distribution går genom ett lågtrycksnät till
Smålandsstenar, Gislaved, Anderstorp, Gnosjö och Limmared. Förutom naturgas pumpas alltmer
biogas in på gasnätet, både från biogasproduktion i Danmark och i Sverige. Genom ett
”gröngassystem” kan biogas köpas från gasledningen. Gasdistributionen till kommunen har på senare
år minskat i takt med att fjärrvärmen byggts ut.
Biodrivmedel utgör än så länge en liten del av energitillförseln till kommunen. E85 och HVO är de
biodrivmedel som är aktuella, men E85 minskar i takt med att etanolfordonen blir färre.
Oljeprodukter utgör en mycket stor del av energitillförseln till kommunen, cirka 30 %. Det är främst
drivmedel i form av diesel och bensin, medan eldningsolja har minskat till en mycket liten andel.

Energianvändning
Precis som med utsläpp av växthusgaser är de sektorer som använder mest energi i Gislaveds
kommun industrin och transporter, som tillsammans står för 65 % av energianvändningen. Industrins
energibehov täcks till största delen av elenergi. Delar av industrin är mycket beroende av god tillgång
till, och säker tillförsel, av el. Industrin använder också till viss del naturgas och biobränsle. Industrins
energianvändning har minskat med 29 GWh mellan år 2011 och 2015. Ett omfattande
energieffektiviseringsarbete bör ligga bakom minskningen.
Hushållens energianvändning domineras av el och biobränsle, både från småskalig uppvärmning och
från fjärrvärme. Uppvärmningen är ofta kombinerad med jord- eller bergvärme. Oljeeldning blir allt
sällsyntare.
Transportsektorn är helt beroende av fossila bränslen i form av bensin och diesel. En liten del, 24
GWh av energianvändningen på 308 GWh 2015, utgörs av biodrivmedel. Den totala
energianvändningen i sektorn har minskat med 43 GWh mellan 2011 och 2015. Den troliga
förklaringen är att bilparken under denna period har blivit bränslesnålare.
Övergången till fossiloberoende fordon har en lång väg kvar i kommunen. Av 18 815 registrerade
person- och lastbilar i november 2018 var 976 stycken, det vill säga 5,2 %, fossiloberoende. Det
största antalet av dessa, 688 stycken, utgjordes av etanolfordon, en biltyp och drivmededelstyp som
håller på att försvinna.
Den totala energianvändningen i Gislaveds kommun har minskat från 1 082 GWh 2011 till 1 010
GWh 2015 och beror till största delen på energieffektiviseringsåtgärder i industri- och
transportsektorerna.
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Luftkvalitet
Nedfall av luftföroreningar
Nedfall av långväga transporterade luftföroreningar har under många år varit ett stort problem i
sydvästra delarna av sydsvenska höglandet. Nedfall av svavel och kväve har varit huvudorsaken till
försurningen av mark och vatten i Gislaveds kommun och övriga delar av länet.
Nedfallet av svavel- och kväveföreningar i Jönköpings län har under lång tid överskridit vad
skogsmarken samt sjöar och vattendrag tål. I början på 1990-talet varierade svavelnedfallet i länet
med mellan 7 och 22 kg per hektar och år. Sedan dess har svavelnedfallet minskat kraftigt. Numer
ligger svavelnedfallet till skogen i länet på 0,8 kg per hektar och år (som medelvärde för de senaste
tre åren). Vid de nu aktiva mätplatserna i länet har svavelnedfallet minskat med 78 % - 87 % sedan
slutet av 1990-talet. Även svavelhalterna i luften har minskat signifikant, med nästan 50 % från början
av 2000-talet till nu.
Samma positiva utveckling gäller inte kvävenedfallet. Det totala nedfallet av oorganiskt kväve till
skogen i Gislaveds kommun har beräknats till 8-10 kg kväve per hektar och år under det senaste
hydrologiska året (2016/17). Kvävenedfallet i länet minskar endast långsamt och har under lång tid
överskridit de kritiska nivåer som antagits främst för att motverka förändringar av biodiversiteten för
barrskog i Sverige, 5 kg kväve per hektar och år.

Luftkvalitet i tätorter
En stor del av de förhöjda halterna av luftföroreningar i tätorter kan härledas till biltrafik i avgränsade
gaturum eller andra starkt trafikbelastade trafikmiljöer. I Gislaveds kommun görs både mätningar och
modelleringar av luftkvaliteten i ett antal gatumiljöer inom ramen för Jönköpings läns
samverkansområde för luftkvalitetsmätningar. Syftet är att övervaka om halterna av
luftföroreningarna överträder miljökvalitetsnormer, de gränsvärden där föroreningarna riskerar att
utgöra en hälsofara.
De senaste modelleringarna av gatuavsnitt inom kommunen, genomförda 2019, indikerar att inga
miljökvalitetsnormer för kväveoxider, partiklar (PM10) eller bensen överskrids i kommunen. När det
gäller partiklar uppträder förhöjda halter på Anderstorpsvägen i Gislaved men inte så att höga att
miljökvalitetsnormen överskrids.
Vid sidan av miljökvalitetsnormerna finns också miljökvalitetsmål för miljömålet Frisk luft. Dessa
målhalter är satta lägre än halterna för miljökvalitetsnormerna, på Anderstorpsvägen överskrids dessa
miljömål för bensen.
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Figur 93 Beräknad halter av partiklar (PM10 ) dygnsmedelvärden i olika gatuavsnitt i Gislaveds tätort 2019.
Källa: Sweco. Luftkvalitetskontroll i Jönköpings län 2020.

Olika åtgärder kan leda till förbättrad luftkvalitet: bättre teknisk reningsutrustning, minskat bilåkande,
val av andra trafikslag och åtgärder som minskar belastningen i särskilt drabbade miljöer. Under de
senaste åren har en förnyelse av bilparken med en övergång till bilar med bättre miljöprestanda
generellt bidragit till minskade utsläpp. I Gislaveds kommun har den för några år sedan utflyttade väg
27 bidragit till minskade luftföroreningsnivåer i Gislaveds tätort. Åtgärdsarbetet när det gäller att
minska klimatpåverkande energiframställning bidrar också till att minska sektorns
luftkvalitetspåverkan i övrigt.

Sjöar och vattendrag
EU: ramdirektiv för vatten innebär att allt vatten inom unionen ska senast 2027 ha god ekologisk och
kemisk status. Ekologisk status är en sammanvägning av en rad biologiska, kemiska och fysiska
parametrar där den biologiska statusen har högst prioritet. Den kemiska statusen bedöms efter
gränsvärden för en rad olika kemiska ämnen.
Ekologisk status bedöms och indelas i fem olika statusklassningar: hög, god, måttlig, otillfredsställande
eller dålig status. De två första hög och god uppfyller direktivets krav om god status. Kemisk status
bedöms som god eller icke god.
Vattenmyndigheterna har ansvaret för genomförande av direktivet i Sverige och åtgärdsarbetet som
sker i sexårscykler med statusbedömningar, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram. Kommuner
och myndigheter är skyldiga att följa miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram beslutade av
vattenmyndigheterna.
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Ekologisk status i sjöar och
vattendrag i Gislaveds kommun
Otillfredsställande
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Figur 94 Ekologisk status i sjöar och vattendrag i Gislaveds kommun 2019. Källa: Vatteninformationssystem
Sverige, VISS.

I underlaget till ekologisk status så ingår bara sjöar större än 100 hektar och vattendrag med ett
tillrinningsområde större än 1 000 hektar vilket betyder att endast ett fåtal sjöar, 24 stycken, i
kommunen ingår i statusbedömningen. Endast cirka en femtedel av sjöarna och vattendragen i
kommunen uppfyller kravet om god ekologisk status.
Det är en rad miljöproblem som orsakar den sänkta ekologiska statusen: försurning, fysisk påverkan,
övergödning och miljögifter.

Försurning
Försurningen är fortfarande det miljöproblem som är mest omfattande i Gislaveds kommun. Orsaken
är mångårigt nedfall av försurande ämnen kombinerat med att berggrunden har lågt innehåll av ämnen
som kan neutralisera nedfallet. Under årens lopp har mycket stora skador orsakats av låga pH-värden
i sjöar och vattendrag. Känsliga fiskarter, kräftor, musslor och snäckor har i en del sjöar och
vattendrag helt dött ut eller fört en tynande tillvaro. För att minska försurningens skadeverkningar
har en omfattande kalkningsverksamhet införts sedan många år tillbaka och har lyckats hejda de akuta
skadorna. Numer har det försurande nedfallet av luftföroreningar minskat avsevärt men effekterna i
sjöar och vattendrag lever till stor del kvar då markernas buffringsförmåga är svag. Ett ökat
helträdsutnyttjande i skogsbruket riskerar också att bidra till att markförsurningen bibehålls och till
och med ökar vilket i sin tur avspeglas i fortsatt låga pH i sjöar och åar. Därför är behovet av kalkning
fortsatt mycket stort. Gislaveds kommun sprider mellan 2 700 – 2 900 ton kalk årligen för att
upprätthålla en vattenkvalitet som inte orsakar försurningsskador.
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Figur 95 Områden som kalkas (mörkgrå) i Jönköpings län Källa: Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Fysisk påverkan
Fysisk påverkan på sjöar och vattendrag är tillsamman med försurning den största orsaken till att
endast 21 % av kommunens större sjöar och vattendrag uppnår god ekologisk status.
Människan har i alla tider nyttjat vattendrag och sjöar för en rad olika ändamål som kvarnar, sågar
flottningsleder och kraftverk. Sjöar och vattendrag har dämts, sänkts, rätats, rensats, torrlagts och
fyllts igen. Sådan påverkan har förändrat förutsättningar för de organismer som lever i vattnet och för
den närmaste omgivningen. Det är exempelvis omöjligt för vandrande fiskarter som ål och öring att
förflytta sig via åar och sjöar annat än i kortare sträckor på grund av de dammar och andra
vandringshinder som byggts. Strömmande vatten med gott om lekområden och uppväxtplatser för
öring har dämts in eller rensats så att förutsättningar för den ursprungliga faunan inte längre finns
kvar. Långsamrinnande meandrande vattendrag med naturliga översvämningsområden som gödslade
och höll strandzoner öppna som bete för både vilda djur och människans husdjur har förändrats på
många håll i kommunen. När behoven inte längre fanns att nyttja de naturliga variationerna har åar
rätats eller fyllts ut och stränderna hårdgjorts för att bättre passa in i dagens jord- och skogsbruk
eller för att lämna plats för infrastruktur eller tätortsutveckling.
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Exempel på fysisk påverkan. Vägtrummor som lagts så att de utgör vandringshinder. Damm i Västerån
– Gislaveds kommun

Figur 96 Rätat avsnitt av Viskeån, fastighetsgränsen illustrerar den gamla, naturliga åfåran.

Övergödning
Övergödningseffekter, det vill säga påverkan av höga förekomster av näringsämnen i sjöar och
vattendrag, är ett problem främst i de sydöstra delarna av kommunen, i tillrinningsområdet till
Bolmen. Höga halter av fosfor och kväve ger övergödningseffekter i bland annat Lillån och påverkar
Bolmen. I detta område bedrivs det mest intensiva jordbruket i kommunen och det mesta
näringsämnesläckaget bedöms komma från jordbruket och från enskilda avlopp. Utöver
Bolmenområdet uppträder förhöjda halter av fosfor och kväve i Hestrasjön i Broaryd. Lokala
övergödningseffekter kan också uppträda i samband med någon punktkälla vid ett vattendrag eller sjö.
Åtgärder för att minska övergödningspåverkan pågår genom utveckling av reningsverk, förbättring av
enskilda avlopp samt åtgärder inom jordbruket.

Miljögifter
I EU:s ramdirektiv för vatten (2008/105/EG samt 2013/39/EU) finns ett gränsvärde för kvicksilver i
fisk på 20 mikrogram per kg fisk. I Sverige ligger kvicksilverhalterna generellt mycket högre. I
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Gislaveds kommun ligger halterna i en rad sjöar mellan 500-1 000 mikrogram per kg fisk och i några
sjöar i kommunen påträffas ännu högre halter. Fisk som livsmedel har ett allmänt EU-gemensamt
gränsvärde (förordning 1886/2006) på 500 mikrogram per kg fisk. Vissa fiskarter, såsom gädda, ål och
hälleflundra, har ett högre gränsvärde på 1 000 mikrogram per kg fisk. Livsmedelsverket har också
tagit fram kostrekommendationer för fisk.
Den största källan till kvicksilver i sjöar består av nedfall vars ursprung är långväga, globala
atmosfäriska utsläpp från tung industri och förbränning av stenkol. I Sverige har en stor mängd av det
nedfallande atmosfäriska kvicksilvret under lång tid samlats i skogsmarkens humuslager, varifrån det
kontinuerligt sker ett läckage till ytvattnet med påföljande ackumulering i vattenlevande organismer
och fisk. Problemet bedöms ha en sådan omfattning och karaktär att det i dagsläget saknas tekniska
förutsättningar att åtgärda det.
Samma förutsättningar gäller för flamskyddsmedlen polyklorerade bifenyletrar, PBDE. Halterna
generellt i sjöar och vattendrag bedöms vara så höga att gränsvärdet för fisk överskrids i alla sjöar
och vattendrag i Sverige. PBDE är en industrikemikalie som främst används som flamskyddsmedel i
bl.a. textil, möbler, plastprodukter, elektroniska produkter och byggnadsmaterial. PBDE sprids till
miljön via läckage från varor och avfallsupplag, samt via atmosfäriskt nedfall från långväga
lufttransporter.
Ramdirektivets krav på god kemisk status uppfylls därför inte i någon vattenförekomst i kommunen
på grund av förekomst av kvicksilver och PBDE. Lokalt så kan också höga halter av andra kemikalier
förekomma. Anderstorpsån har under årens lopp belastats med en rad olika metaller från
ytbehandlingsindustrin. Direktutsläppen från pågående verksamhet är idag mycket begränsade, det är
istället läckage från förorenade mark- och vattenområden som står för stora delar
kemikaliebelastningen av Anderstorpsån. Nickel och zink är numera de metaller som som gör att ån
riskerar att få en försämrad status. Men föroreningsbilden är mer komplex då även andra miljögifter,
som andra metaller, trikloretylen, polycykliska aromatiska kolväten med flera regelmässigt påträffas i
förorenade områden i direkt anslutning till ån. I biflödet Töråsbäcken med Bråarpssjön är situationen
allvarligare där förekomst av en rad olika kemikalier som zink, koppar, bly, kadmium, PFOS, och
benso(a)pyren gör att god kemisk status inte uppfylls. Även i de större sjöarna Majsjön och Södra
Gussjön utgör förhöjda halter av kadmium och bly respektive kadmium orsaken till dålig kemisk
status.
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Grundvatten
Inom Gislaveds kommun finns goda tillgångar på grundvatten. Grundvatten finns överallt men särskilt
goda tillgångar finns knutna till områden med isälvsavlagringar, vilket det finns gott om i kommunen.
De största samlade grundvattentillgångarna finns i isälvsavlagringar i Nissans dalgång. Kommunen
ligger i en relativt nederbördsrik del av landet vilket får till följd att grundvattenbildningen är god.
Framtida klimatförändringar kan dock förändra detta då även om totalnederbörden kommer att öka
så medför den ökande temperaturen även en ökad avdunstning vilket sammantaget kan minska
grundvattenbildningen.
Anspråken på grusåsar, som är goda grundvattenmagasin, har både historiskt och nutid varit många.
Det är längs dessa åsar vi har dragit fram våra vägar och det är även i dessa områden det har varit
gynnsamt att bygga. I dag är samhällets behov av ballastmaterial, d.v.s. grus och sand, stort.
Ballastmaterial behövs till nästan all typ av byggnation, till vägar och till tillverkningsprocesser.
Naturgrus har varit den bästa och mest tillgängliga råvaran vilket fått till följd att grusåsar med goda
grundvattenförekomster har grävts ut. Numer används alltmer bergkross istället för naturgrus som
ballastmaterial.

Figur 97 Större grundvattenförekomster i Gislaveds kommun. Källa: VISS Vatteninformationssystem Sverige.

Grundvattnets kvalitet påverkas av en rad olika verksamheter. Grundvattnet har under många år
påverkats kraftigt av försurningen med låga pH som följd. Låga pH kan få till följd att flera andra
ämnen, exempelvis olika metaller, blir mer rörliga och kan förorena grundvattnet. Järn och mangan är
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naturligt och vanligt förekommande i kommunen. Utsläpp av olika kemikalier från tidigare
industriverksamhet och läckage från avfallsdeponier och förorenade områden påverkar grundvattnets
kvalitet lokalt. Sådan lokal påverkan är mycket vanlig i anslutning till tätorterna i kommunen. Längs
vägar kan exempelvis vägsalt bidra till alltmer ökande kloridhalter i grundvattnet. Förhöjda
nitrathalter i grundvatten kan ha en rad olika ursprung: gödselhantering i jordbruk, läckage från
jordbruksmark och enskilda avlopp. Bekämpningsmedel kan förekomma i grundvattnet, främst som
växtskyddsmedel som använts i jordbruket. Många föroreningar ger lokal påverkan och en försämrad
grundvattenkvalitet i en del av en grundvattentillgång utan att påverka hela grundvattenförekomsten.
Men även en mindre utbredd förorening kan ha allvarliga följder för framförallt vattenförsörjningen.
Olyckor med drivmedel eller farligt gods kan även vid mindre utsläpp orsaka mycket stor skada på
grundvattenkvaliteten. I Gislaveds kommun ligger de två största allmänna vattentäkterna i direkt
anslutning till väg 26 som är prioriterad väg för farligt gods.

Förorenade områden
Förorenade områden utgör en omfattande påverkan på mark och vatten i kommunen. Den mycket
intensiva industriverksamheten i kommunen har medfört att det idag finns drygt 500 misstänkta
förorenade områden i kommunen. Ett drygt hundratal har riskklassats och av dessa är fem objekt i
riskklass 1 (högsta riskklass) och 45 i riskklass 2. Trikloreten, metaller och polycykliska aromatiska
kolväten är vanligt förekommande föroreningar. Särskilt trikloreten, ”tri” har på senare upptäckts i
stor omfattning, vilket inte är förvånande med tanke på hur omfattande användningen tidigare varit i
metallindustrin. Föroreningarna uppträder inte bara i direkt anslutning till befintliga eller tidigare
verksamheter utan mycket material har deponerats på gamla deponier eller använts som utfyllnad när
mark har exploaterats. Geografiskt är områdena i första hand belägna inom, eller i nära anslutning
till, tätorterna även om undantag finns. Mest omfattande är problemet i Anderstorp där flest
områden finns och där fyra av för närvarande fem objekt i högsta riskklassen, klass 1, är belägna.

Figur 98 Förorenade områden riskklass 1-3. Utdrag ur Förorenade områden, underlag till ÖP16. Gislaveds
kommun.
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Förorenade områden utgör idag ett omfattande och komplext problem i Gislaveds kommun. Det
finns objekt med uppenbara hälsorisker och objekt där miljöpåverkan är omfattande. Förorenade
områden bedöms utgöra en huvudanledning till att Anderstorpsån inte har god kemisk status och en
stark riskfaktor för grundvattenkvaliteten i anslutning till kommunens tätorter. Omfattningen av
förorenande områden är också ett stort hinder för fortsatt utveckling av samhället.
Föroreningssituationen hindrar i flera fall bostadsbyggnation eller annan omvandling av tidigare
industriområden.

Avfallshantering
Avfallshanteringen styrs av EU-direktivet om avfallshierarki även kallat avfallstrappan. En hållbar
hantering av avfall bygger på att kunna flytta hanteringen av resurser till de översta stegen i trappan.
Det översta steget handlar om att förebygga och minimera uppkomsten av avfall. Längst ner i trappan
finns alternativet deponering dvs ”slänga på tippen”.

Figur 99 Illustration av avfallstrappan. Källa: Suez.

I Gislaveds kommun har avfallsmängderna räknat per person minskat sedan toppnoteringen 2011
med 427 kg till 361 kg 2019. Avfallssystemet i Gislaveds kommun har hittills byggt på att hushållsavfall
i en fraktion samlats in hos hushållen och transporterats till förbränning. Utsortering av förpackningar
i exempelvis i glas, plast och metall mm har kunnat göras via Förpacknings- och Tidningsinsamlingens,
FTI:s, system med återvinningsstationer. Utsortering av fler fraktioner, exempelvis farligt avfall, har
kunnat göras på kommunens återvinningscentraler i Gislaved och Smålandsstenar.
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Figur 100 Total mängd avfall per person i Gislaveds kommun. Källa: Gislaveds kommun 2020.

De utsorterade mängderna förpackningar via FTI:s återvinningssystem har stadigt legat under
riksgenomsnittet. Under 2019 har insamlingssystemet förändrats och ett system med fastighetsnära
insamling införts där nio fraktioner sorteras ut.
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Figur 101 Insamlade mängder förpackningar per person 2019. Källa: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen

Avsikten var att uppfylla nationella mål om omhändertagande av matavfall samt att också ge bättre
förutsättningar för utsortering av flera avfallsfraktioner. Utsortering och omhändertagande av
matavfall för att tillverka biogas samt återföring av rötresten till livsmedelsproduktion är
grundläggande faktorer för cirkulär hantering av naturresurserna.
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Naturbeskrivning
Gislaveds kommun är en skogskommun och domineras av barrblandskog som förutom gran och tall har
inslag av lövträd. Mera utpräglade tallskogar förekommer på de sandiga markerna i Nissadalen. Floran är
relativt artfattig beroende på den näringsfattiga berggrunden med grå och röda gnejser. Större inslag av
lövträd är begränsat och förekommer främst i de sydvästra delarna där inslag av näringsrikare berggrund
förekommer. Här finns också bestånd av ädellövträd, främst av bok men även något ekbestånd
förekommer. Gislaveds kommun ligger på gränsen av bokens
utbredningsområde.
Skogsmarkerna kombineras med ett stort inslag av våtmarker av olika slag; kärr, mader, sumpskogar och
mossar. Våtmarksarealen utgör cirka 19 % av kommunen. Här finns stora mossekomplex som
Anderstorps Stormosse, Risamossen och Yxnö Mosse.
Insprängt som öar i skogsmarken finns jordbrukslandskapet som omfattar ungefär en tiondel av
kommunens yta. Större sammanhängande jordbruksmarker finns endast i den sydöstra kommundelen,
kring Reftele, på marker som en gång utgjorde Fornbolmens sjöbotten. I det mer småskaliga jordbruket
finns rester av det äldre odlingslandskapets ängar och hagar kvar.
En del sköts fortfarande med äldre brukningsmetoder och kan då ha kvar den rikedom av olika växtarter
som präglade denna naturtyp.
Fakta
Kommunens yta
Skogsmark
Våtmark
Sjöar
Jordbruksmark
Tätorter

1 226 km2
62 %
19 %
7%
10 %
2%

Figur 102 Naturbeskrivning i siffror. Underlag ÖP16 - Natur, naturresurser och friluftsliv

Gislaveds kommun har gott om sjöar, allt från de stora sjöarna Bolmen och Fegen till en mängd små gölar.
Sjöarna är ofta grunda och har snabb vattenomsättning på grund av hög nederbörd. Alla de tre västsvenska
flodsystemen, Nissan, Ätran och Lagan berör kommunen. Nissan rinner i en bred dalgång från norr till
söder och har satt prägel på det omgivande landskapet. Nissandalgångens mäktiga isälvsavlagringar
härstammar från inlandsisens avsmältning. Nissans meandrande lopp i långa avsnitt har skapat en formrik
närmiljö med meanderbågar och korvsjöar. Översvämningar har skapat strandängar och mader som i sin
tur gynnar ett varierat växt- och djurliv. Sjöar och vattendrag utgör ca 7 % av kommunens yta.

Jord- och skogsbruk
Jord- och skogsbruk är de näringar som allra mest har format naturlandskapet genom århundraden.
Jordbruket är fortfarande basen för en levande landsbygd. Det är en sysselsättningsskapande näring och
producent av livsmedel och energiråvaror. En hållbar utveckling av jordbruket innebär en god ekonomisk
utveckling i samklang med miljön och det sociala livet. Det förekommer naturligt både samverkan och
konflikt mellan dessa tre dimensioner. Ett exempel är att jordbruket ger ett öppet odlingslandskap
samtidigt som det medför en belastning på miljön.
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I Gislaveds kommun finns 6 460 ha åkermark (2019) vilket är cirka 6 % av landarealen och 3 138 ha
betesmark (2019) vilket är cirka 3 % av landarealen. Åkerarealen har sedan 1981 minskat med drygt 1 000
ha och betesmarken sedan 2003 med ca 80 ha. Huvuddelen av åkerarealen brukas som slåtter- och
betesvall, cirka 78 %. 16,1 % av åkerarealen brukas ekologiskt vilket är lägre än både länet, 23,1 % och
riket 18,7 %.
Skogsbruket omfattar cirka 74 000 ha i kommunen d.v.s. cirka två tredjedelar av landarealen vilket är
ungefär samma som i länet som helhet. Cirka 39 400 ha av den produktiva skogsmarken var 2017
certifierad enligt FSC (Forest Stewardship Council).

Biologisk mångfald
Vissa områden hyser hög biologisk mångfald och höga naturvärden, så kallade värdekärnor. Det kan vara
värdefulla våtmarker, lövskogar eller ängs- och betesmarker med flera. De kan knytas ihop geografiskt
genom närliggande områden av samma typ men som kanske inte har samma höga naturvärden i
värdenätverk. De områden där många värdekärnor ansamlas, kallas värdetrakter och har stor betydelse
för biologisk mångfald och grönstruktur. Sådana värdetrakter i Gislaveds kommun är de nordligaste
delarna av kommunen, Nissans dalgång, Fegenområdet och Bolmenområdet.

Figur 103 Samtliga värdetrakter i Jönköpings län oavsett naturtyp Källa: Grön handlingsplan nulägesbeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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Naturvärden i skogen
Nyckelbiotoper är ett skogsområde som på grund av biotopens struktur, artinnehåll, historik och fysiska
miljö har mycket stor betydelse för skogens flora och fauna. Där finns, eller kan förväntas finnas,
rödlistade arter. De vanligaste nyckelbiotoperna i Gislaveds kommun är ett självföryngrat barrskogsavsnitt
där det finns gott om död ved eller en bergbrant med beskuggande träd vid brantens bas. Naturvärden i
skogsmark är de områden i skogsmark som inte når upp till nyckelbiotopskvalitet men har så höga
naturvärden att de i framtiden kan bli nyckelbiotoper.
Nyckelbiotoper och
naturvärden i skogsmark
Nyckelbiotoper
Naturvärden
Summa

Antal

Areal, ha

205
155
360

416
662
1 078

Figur 104 Antal nyckelbiotoper och områden med höga naturvärden, antal och areal. Källa: SCB.

Våtmarker
Den naturgeografiska benämningen på Gislaveds kommun med omnejd är ”Sydsvenska höglandet och
Smålandsterrängens myrrika västsida” vilket antyder våtmarkernas omfattning i regionen.
Våtmarkerna har en rad ekologiskt viktiga funktioner. De fungerar som reningsverk där stora
kvävemängder i vattendrag omvandlas till luftkväve. Våtmarkerna är också flödesutjämnare som fylls under
höga nederbördsperioder och töms sedan sakta när det slutat regna. Detta medför att vattennivåerna
nedströms inte stiger och sjunker lika snabbt. Våtmarker är en mycket mångformig naturföreteelse med
många olika biotoper och stor variation i öppenhet, fuktighet, näringsförhållanden och artsammansättning.
De är nödvändiga livsmiljöer för ett stort antal växt- och djurarter och fungerar som uppväxt- och
födoområden för bland annat grodor och fåglar. Dessutom utnyttjar många andra djur våtmarkerna för
föda och skydd.
Trots att en stor del av kommunens areal, 19 %, utgörs av våtmarker så är det få våtmarker som är helt
opåverkade. Strävan att bryta ny odlingsmark, att nyttja torven till bränsle eller jordförbättringsmedel,
eller att omvandla våtmarken till skogsmark eller industrimark har betytt att många mossar bär spår av
såväl äldre tiders ingrepp såväl som det moderna samhällets påverkan. I en äldre inventering av våtmarker
större än 10 ha av Naturvårdsverket var endast 1,4 % av totalarealen 19 314 ha i Gislaveds kommun
orörd. Det helt dominerande ingreppet i våtmarkerna var dikningsåtgärder för att öka skogsproduktion.
Dikningarna har fått till följd att våtmarkernas vattenhållande förmåga har minskat, vilket i sin tur kan
resultera i att översvämningseffekter vid kraftiga regn förvärras nerströms. Utdikning av våtmarker
resulterar även i att den i torven en gång lagrade koldioxiden släpps ut igen.
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Figur 105 Våtmarker i Jönköpings län Källa: Grön handlingsplan nulägesbeskrivning Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Naturvårdsverkets inventering visade en fortsatt förekomst av mycket stora naturvärden bland våtmarker
i kommunen. Ett trettiotal våtmarker bedömdes fortfarande ha mycket höga naturvärden, klass I.
Inventeringen genomfördes på 1980-talet med viss uppföljning under 1990-talet men har fortfarande viss
relevans. Från cirka 1990 och framåt har möjligheterna till nydikning kraftigt beskurits och våtmarker i
naturvärdesklass I och II har skyddats från exploaterande ingrepp.

Naturvärden i vatten
Trots att sjöar och vattendrag är kraftigt påverkade i Gislaveds kommun är samtidigt höga naturvärden
knutna till kommunens vatten. Det gäller både några av de större sjöarna och vattendragen som Fegen,
Bolmen och Nissan men också en rad mindre vattendrag som fortfarande hyser höga biologiska värden.
Naturvärdena är så höga att de i flera fall bedöms vara nationellt värdefulla.
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Figur 106 Sjöar och vattendrag med höga naturvärden bildar också strukturer med värdekärnor och värdenätverk
viktiga för biologisk mångfald. I Gislaveds kommun bildar sjöar och särskilt vattendrag en omfattande blåstruktur där
Nissan utgör ”ryggraden” rakt igenom kommunen från norr till söder. Källa: Grön handlingsplan nulägesbeskrivning
Länsstyrelsen i Jönköpings län.
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Figur 107 Värdekärnor och värdenätverk för vatten i Gislaveds kommun. Utdrag ur Webbgis för Grön infrastruktur
i Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län.

Naturvärden i odlingslandskapet
Det kulturpåverkade äldre odlingslandskapet har under århundraden format och gynnat en hävdberoende
flora och fauna som idag för en alltmer tynande tillvaro. Ängs- och betesmarker av denna typ kan hysa
mycket stora natur- och kulturvärden. Det finns en rad hotade arter som är helt knutna till denna typ av
skötsel.
I Gislaveds kommun är denna typ av områden inte så vanligt förekommande som i andra delar av Småland.
I Jordbruksverkets ängs- och betesinventering från början av 2000-talet registrerades 604 områden om
totalt 920 ha i Gislaveds kommun. De flesta områdena, 415 stycken, eller 75 % av ytan är betesmark
medan 46 områden på sammanlagt 15,5 ha utgörs av ängsmark. Nästan en fjärdedel av områdena har
sedan en tidigare inventering förlorat så mycket av sina värden att de klassas som restaureringsobjekt eller
som ej längre aktuella objekt. Bland ängsmarken finns en stor mängd rödlistade arter av främst kärlväxter
och insekter som fjärilar och steklar.

Figur 108 Ängs- och betesmarksinventering, sammanställning av resultat i Gislaveds kommun Källa: Jordbruksverket.

Hotade arter
Många växt- och djurarter är idag hotade, bland annat som en effekt av markanvändningen inom jord- och
skogsbruket, men också genom försurning, övergödning, och miljögifter. I stor utsträckning hotas arterna
av att naturtyper förändras eller försvinner. Hotade arter registrerade i ArtDatabankens hotartsregister i
så kallade ”rödlistor”. I Gislaveds kommun har fler än 175 rödlistade arter observerats. Bland dessa ingår
ett trettiotal kärlväxter, en handfull mossor, ett tjugotal lavar, ett tiotal svampar, en ödleart, ett sjuttiotal
fåglar och drygt trettio evertebrater (småkryp). Bland de akut hotade arterna återfinns ål, flodkräfta och
västlig gytterlav. Exempel på starkt hotade arter som noterats i kommunen är mosippa, fältgentiana,
vityxne, flodpärlmussla, råglosta, krypfloka och svarthalsad dopping.
För att skydda och bevara arter som är särskilt hotade tas speciella åtgärdsprogram fram. Bland de arter
som är särskilt hotade och aktuella för åtgärdsprogram i Gislaveds kommun återfinns bland annat
kornknarr och dubbelbeckasin bland fåglarna, sandödla bland kräldjuren, flodpärlmussla bland blötdjuren
och fältgentiana, klockgentiana, mosippa, skaftslamkrypa och vityxne bland kärlväxterna. Sandödla har en
särskild ställning genom att den har utsetts som Gislaveds kommuns särskilda ansvarsart.
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Skyddad natur
Värdefulla naturområden kan skyddas med stöd av tvingande lagstiftning och genom frivilliga åtaganden.
Genom miljöbalkens områdesskydd i form av naturreservat eller biotopskydd fastläggs ett mycket starkt
skydd för ett naturområde. Frivilligt skydd kan ta form av att markägare träffar avtal med myndigheter att
mot ersättning sköta markområden på ett visst sätt. Det kan också ske genom olika stödformer som
jordbrukets miljöstöd eller genom frivilliga avsättningar vid certifiering av skogsbruket. Markområden kan
också skyddas med hjälp av riktlinjer och planbestämmelser och inom den fysiska planeringen.
I Gislaveds kommun finns skyddade områden i form av Natura 2000- områden, EU:s nätverk av värdefull
natur, riksintressen för naturvård, naturreservat och biotopskydd. Flera av dessa överlappar varandra.
Natura-2000-områden har ett eget skydd som särskilt bevarandeområde eller särskilt skyddsområde enligt
miljöbalken samtidigt som flera av områdena också är naturreservat eller biotopskyddsområde eller ingår i
ett riksintresse. Riksintressen för naturvården är värdefulla ur ett nationellt perspektiv och väger tyngre än
andra intressen vid avvägningar i den fysiska planeringen.
Naturreservat och biotopskydd är områdesskydd enligt miljöbalken och används för att bevara biologisk
mångfald, värdefull naturmiljöer eller skyddsvärda arter.
Skyddad natur i Gislaveds kommun
Skyddsform
Antal
Riksintresse naturvård
15
Natura 2000
16
Naturreservat
10
Biotopskydd
33

Areal, ha
2 735
4 367
4 417
72

Figur 109 Skyddad natur per kommun 2019-12-31 Källa: SCB 2020.

Skyddad natur i form av naturreservat och biotopskydd omfattar 3,6 % av kommunens yta.
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Figur 110 Skyddade naturområden i Gislaveds kommun. Utdrag ur Webbgis för Grön infrastruktur i Jönköpings län.

Ekosystemtjänster
Ekosystemtjänster kallas naturens gratistjänster, alla de produkter och tjänster som naturens ekosystem
ger människan och som bidrar till vår välfärd och livskvalitet. Några är självklara: vi får dricksvatten och
spannmål och trävirke från skogen. Naturen bidrar också med luftrening, pollinering och klimatreglering
likväl som med friluftsliv, hälsa och turism. De mest grundläggande ekosystemtjänsterna är de som behövs
för att andra ekosystemtjänster ska fungera, exempelvis fotosyntes, jordmånsbildning och vattnets
kretslopp. Ekosystemtjänster är grunden i människans livskvalitet och välfärd. Därför är det angeläget göra
dem synliga i samhällsbeslut i syfte att säkerställa deras funktion.

94 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

Referenser
Abrahamsson, Hans. (2016). Vår tids stora samhällsomdaning. Stockholm: Sveriges kommuner och Landsting.
Barnombudsmannen, barn som blivit lagförda för brott. Hämtad den 2020-05-06 från
https://max18.barnombudsmannen.se/statistiklabbet/?iid=4_8#19732018/region/0/0/variable/0/0/gender/both/sub-indicator/0,19732018/region/0/0/variable/0/0/gender/male/sub-indicator/0,19732018/region/0/0/variable/0/0/gender/female/sub-indicator/0,19732018/region/51/6/variable/0/0/gender/both/sub-indicator/0,19732018/region/51/6/variable/0/0/gender/male/sub-indicator/0,19732018/region/51/6/variable/0/0/gender/female/sub-indicator/0,19732018/region/50/662/variable/0/0/gender/both/sub-indicator/0,19732018/region/50/662/variable/0/0/gender/male/sub-indicator/0,19732018/region/50/662/variable/0/0/gender/female/sub-indicator/0/?tab=0

Barnombudsmannen. (2018). Statistik om barn och unga. Hämtad 2020-08-04 från
https://max18.barnombudsmannen.se/max18-statistik/

Barnombudsmannen (2018) Barn i ekonomisk utsatthet Hämtad den 2019-11-10 från
https://max18.barnombudsmannen.se/statistiklabbet/?iid=2_1#20142018/region/50/662/variable/0/0/gender/both/sub-indicator/0,20142018/region/50/662/variable/6/2/gender/both/sub-indicator/0,20142018/region/50/662/variable/6/3/gender/both/sub-indicator/0,20142018/region/50/662/variable/6/4/gender/both/sub-indicator/0,20142018/region/50/662/variable/6/6/gender/both/sub-indicator/0/?tab=table

Brundtland, G (1987). Our Common Future: Report of the 1987 World Commission on Environment and
Development.. Oxford: Oxford University Press.

Brå (2008) Så mäter man trygghet. Hämtad den 2016-07-13 från https://www.bra.se/bra/nytt-franbra/arkiv/nyheter/2008-10-08-sa-mater-man-trygghet.html#

BRÅ, 2019. Nationella trygghetsundersökningen 2019. Stockholm: Brottsförebyggande rådet.

BRÅ, 2020. Våld i nära relationer. Hämtad 2020-08-04 från https://www.bra.se/statistik/statistik-utifranbrottstyper/vald-i-nara-relationer.html
BRÅ, 2020. Anmälda brott. Hämtad 2020-08-04 från https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmaldabrott.html

95 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

FN (2016) Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. Report on the World Social Situation
2016. New York: UN. http://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/full-report.pdf (Hämtad 2020-02-12).

Folkhälsomyndigheten (2018). Vad är social hållbarhet för oss? Hämtad den 2019-09-12 från
https://www.folkhalsomyndigheten.se/motesplats-social-hallbarhet/social-hallbarhet/ [2019-02-19]

Folkhälsomyndigheten 2015 Utbildningsnivå och hälsa - hur de hänger ihop
https://www.folkhalsomyndigheten.se/contentassets/ca6067606d8847f7945e922642853caf/utbildning-halsafaktablad.pdf

Folkhälsoenkät ung (2017) Region Jönköpings län

Förpacknings och tidningsinsamlingen, FTI, 2020. Insamlingsstatistik. https://www.ftiab.se/179.html

Försäkringskassan (2019). Ohälsotal. Hämtad den 2020-05-05 från
https://www.forsakringskassan.se/statistik/sjuk/ohalsomatt

Försäkringskassan (2017) Psykisk ohälsa, korta analyser 2017:1. Försäkringskassan: Avdelningen för analys
och prognos Hämtad den 2019-11-10 från https://www.forsakringskassan.se/wps/wcm/connect/d57be02c-46dc4079-b68d-760739441f11/korta-analyser-2017-1.pdf?MOD=AJPERES&CVID=

Gislavedshus, 2019. Årsredovisning. https://www.gislavedshus.se/media/79944/gislavedshus-arsredovisning-2019-low.pdf

Gislaveds kommun, 2014. Bredbandsstrategi med mål för Gislaveds kommun 2014-2020

Gislaveds kommun, 2016, ÖP16. Från ÖP-underlag mötesplatser, s.6-7
https://www.gislaved.se/download/18.28eced9915313e04ef883f7/1457080836772/M%C3%B6tesplatser%20
20160119.pdf

Gislaveds kommun, 2016, ÖP16. Från ÖP-underlag Natur, naturresurser och friluftsliv.
https://www.gislaved.se/download/18.28eced9915313e04ef883fa/1457080866070/Natur%20Naturresurser
%20Friluftsliv%2020141216.pdf

Gislaveds kommun. 2018. Miljöbokslut. https://www.gislaved.se/bygga-bo-och-miljo/samhallsutveckling-ochhallbarhet/klimat-miljo-och-hallbarhet/miljobokslut (Hämtad 2020-02-05).

96 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

Gislaveds kommun, 2019 Utblick 2020 och framåt - hela kommunen https://www.gislaved.se/kommun-ochpolitik/kommunfakta/planering-och-uppfoljning Hämtad 2020-02-05

Gislaveds kommun, 2020. Avfallsstatistik 2019. Tekniska Förvaltningen.

Göteborgs stad. (2014). Skillnader i livsvillkor och hälsa i Göteborg. Göteborg: Göteborgs stad.

Kolada, (2018). Anmälda våldsbrott Hämtad 2020-05-06 från https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=60361&years=30195,30194,30193,30192,30191&municipals=16595,16597,82304&rows=mu
nicipal,kpi&visualization=line-chart

Kolada, Öppna jämförelser i äldreomsorgen (2018). Hämtad 2020-05-06 från
https://www.kolada.se/verktyg/jamforaren/?_p=jamforelse&focus=16595&tab_id=84176

Kolada 2017, förvärvsarbetande invånare Hämtad den 2019-11-10 från https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=38932&years=30196,30195,30194&municipals=16595&rows=municipal,kpi&visualization=ba
r-chart

Kolada, 2020. Kommunmottagna i flyktingmottagandet med uppehållstillstånd, antal/1000 inv
https://www.kolada.se/verktyg/frisokning/?kpis=123333&years=30196,30195,30194&municipals=16595&ro
ws=municipal,kpi&visualization=bar-chart (Hämtad 2020-22-06)

Jordbruksverkets statistikdatabas, JO0104B2. Hämtad 2020-09-16 från
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625

Jordbruksverkets statistikdatabas, JO0104B7 Hämtad 2020-09-16 från
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625

Jordbruksverkets statistikdatabas;JO0104C3, Hämtad 2020-09-16 från
http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625

Länsstyrelsen i Jönköpings län, 2018. Grön handlingsplan, del B Nulägesbeskrivning, Meddelande 2018:2.
https://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/tjanster/publikationer/2018/201821-gron-handlingsplan.html

97 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

Länsstyrelsen i Jönköpings län. (2019). En aktuell översiktsplan, Vägledning för översiktsplanering med
sammanfattande redogörelse av statliga och mellankommunala intressen, Jönköpings län 2019 nr 2019:01.
https://www.lansstyrelsen.se/download/18.26f506e0167c605d5691bea8/1569507843800/201901%20En%20aktuell%20%C3%B6versiktsplan.pdf Hämtad 2020-02-05

Länsstyrelserna, 2019. Körsträckedata. Hämtad: 2020-07-29 http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-ochdata/korstrackor-och-bransleforbrukning/Pages/default.aspx

MUCF, 2018. Fokus 18 - Vilka ska med? Ungas sociala inkludering i Sverige https://www.mucf.se/publikationer/fokus-18-vilka-ska-med

Naturvårdsverket 2019 Emissionsdatabas konsumtion . http://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Statistik-A-O/Vaxthusgaser-konsumtionsbaserade-utslapp-per-person/

Naturvårdsverket, 2020. Fakta om klimat. Hämtad 2020-08-04 https://www.naturvardsverket.se/Sa-marmiljon/Klimat-och-luft/Klimat/

Näringsdepartementet. 2016. Sverige helt uppkopplat 2025 – en bredbandsstrategi. Diarienummer:
NN2016/08008/D. https://www.regeringen.se/informationsmaterial/2016/12/sverige-helt-uppkopplat-2025--en-bredbandsstrategi/

Post och telestyrelsen, 2020 http://bredbandskartan.se/

Post och Telestyrelsen. 2018. Statistik. https://statistik.pts.se/mobiltaeckning-och-bredband/statistik/
(Hämtad 2020-02-05).

Ramböll, 2012. Detaljerad översvämningskartering Anderstorpsån, Gislaveds kommun.

Regeringen (2018a) Regeringens långsiktiga strategi för att minska och motverka segregation, Ku18:03.
Stockholm: Elanders Sverige AB. Hämtad den 2020-02-12 från
https://www.regeringen.se/49feff/contentassets/a29a07890ec24acd900f5156fbf45f08/regeringenslangsiktiga-strategi-for-att-minska-och-motverka-segregation.pdf

Regeringskansliet (2018). Handlingsplan Agenda 2030. Tillgänglig:
https://www.regeringen.se/49e20a/contentassets/60a67ba0ec8a4f27b04cc4098fa6f9fa/handlingsplanagenda-2030.pdf [2019-02-19]

Röda korset. Hållbar utveckling. Tillgänglig: https://www.redcross.se/skolsajten/teman-ochgymnasiearbete/hallbar-utveckling/ [2019-02-19]

98 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

Region Jönköpings län, 2018. Regional Transportplan Jönköpings län 2018-2029.
https://utveckling.rjl.se/globalassets/utveckling-i-jonkopings-lan/strategier-och-handlingsplaner/regionaltransportplan/regional-transportplan-jonkopings-lan-2018-20292.pdf
Region Jönköpings län, 2019 Regionalt serviceprogram. https://utveckling.rjl.se/strategier-handlingsplaner/regionalt-serviceprogram/
Region Jönköpings län. 2020. Digitalisering och bredband. https://utveckling.rjl.se/hur-gar-det/digitaliseringoch-bredband/?accordionAnchor=1981 Hämtad 2020-02-05

RUS – Länsstyrelserna i samverkan, 2020. Nationella emissionsdatabasen, utsläppstatistik tom 2018.
http://extra.lansstyrelsen.se/rus/Sv/statistik-och-data/nationell-emissionsdatabas/Pages/default.aspx

SCB a, 2017 Låg ekonomisk standard bland utrikesfödda Hämtad den 2020-03-19 från https://www.scb.se/hittastatistik/artiklar/2017/Vanligare-med-lag-ekonomisk-standard-bland-utrikes-fodda/

SCB b, 2017 Att mäta fattigdom Hämtad den 2020-02-06 från https://www.scb.se/hittastatistik/artiklar/2017/Att-mata-fattigdom/
SCB 2018 Utbildningsnivå Hämtad den 2020-03-19 från https://www.scb.se/hittastatistik/sok/Index?PageTypes=F%C3%A4rdiga+tabeller+och+diagram&Date=Anytime&Sort=relevance&Query=Ut
bildningsniv%C3%A5&Page=1&Tab=scb&Exact=False

SCB 2018 Valdeltagande i Sverige Hämtad den 2019-10-21 från https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-isiffror/manniskorna-i-sverige/valdeltagande-i-sverige/
SCB 2018a. Återstående medellivslängd för 0-åringar efter region och kön. År 1998-2002 - 2015-2019. Hämtad
2020-06-11
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101I/Medellivsl/table/table
ViewLayout1/
SCB 2018b. Andel hushåll efter boendeform och kommun den 31 december 2018. https://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/hushallens-ekonomi/inkomster-och-inkomstfordelning/hushallens-boende/
(Hämtad 2020-06-11)

SCB 2018c. Antal och andel hushåll samt personer efter region, hushållsstorlek, tabellinnehåll och år.
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101S/HushallT03/table/tabl
eViewLayout1/?rxid=255aa018-8bc1-4417-9c53-2c1f0bc14bf3 (Hämtad 2020-06-11)
SCB, 2019a. Inrikes och utrikes födda efter region, ålder och kön. År 2000 - 2019
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101E/InrUtrFoddaRegAlK
on/ (Hämtad 2020-06-11).

99 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

SCB 2019b Befolkningstäthet (invånare per kvadratkilometer), folkmängd och landareal efter region och
kön. År 1991 – 2019
https://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__BE__BE0101__BE0101C/BefArealTathetKon
/table/tableViewLayout1/ (Hämtad 2020-06-11)

SCB 2019c Medelpriser på småhus för permanentboende 2018 per kommun. https://www.scb.se/hittastatistik/statistik-efter-amne/boende-byggande-och-bebyggelse/fastighetspriser-ochlagfarter/fastighetspriser-och-lagfarter/pong/tabell-och-diagram/kommunstatistik/medelpriser-pa-smahusfor-permanentboende-per-kommun/ (Hämtad 2020-06-11).

SCB 2019 medellivslängd Hämtad den 2020-03-19 från https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/befolkning/befolkningsframskrivningar/demografisk-analys/pong/tabell-ochdiagram/livslangd/aterstaende-medellivslangd-vid-30-ars-alder-efter-utbildningsniva/

SCB 2020a. Befolkningsstatistik. https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efteramne/befolkning/befolkningens-sammansattning/befolkningsstatistik/ (Hämtad 2020-06-11).

SCBb 2020b Kommuner i siffror. https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-isiffror/#?region1=0662&region2= (Hämtad 2020-06-11).
SCB, 2020. Medborgarundersökning Hämtad den 2020-03-19 från
http://www.statistikdatabasen.scb.se/pxweb/sv/ssd/START__ME__ME0003/MedborgarenA

SCB, 2020. Skyddad natur per kommun, MI0603. https://www.scb.se/mi0603
Skolverket 2017 Stora skillnader i gymnasiebehörighet mellan elevgrupper Hämtad den 2019-09-19 från
https://www.skolverket.se/om-oss/press/pressmeddelanden/pressmeddelanden/2017-09-28-stora-skillnader-igymnasiebehorighet-mellan-elevgrupper
SMHI, 2020. Länsvisa klimatanalyser. Hämtad 2020-08-04 från https://www.smhi.se/klimat/framtidensklimat/lansanalyser/jokoping/annual-avg-temp

Socialstyrelsen (2020a) Hämtad 2020-06-30 https://www.socialstyrelsen.se/stod-i-arbetet/ekonomisktbistand/
Socialstyrelsen (2020b) Hämtad 2020-06-15 https://www.socialstyrelsen.se/statistik-ochdata/statistik/statistikamnen/ekonomiskt-bistand/

100 [101]

Gislaveds kommun

Hur är läget, Gislaveds kommun? Kartläggning

Statisticon, 2018) BEFOLKNINGSPROGNOS 2019-2028 GISLAVEDS KOMMUN Demografisk framskrivning
https://www.gislaved.se/download/18.19da7c3e16abea5e45d184e9/1558603487092/Gislaved_Kommunpro
gnos_Demografisk_framskrivning_20190313.pdf Hämtad 2020-02-05

Statisticon, 2018. Delområdespronos 2019-2028 Gislaveds kommun.
https://www.gislaved.se/download/18.19da7c3e16abea5e45d184e8/1558603474977/Delomr%C3%A5despr
ognos_Gislaved_20190401.pdf

Svenskt Näringsliv a https://www.foretagsklimat.se/badges/1 (hämtad 2020-01-28)
Svenskt Näringsliv https://www.foretagsklimat.se/gislaved/statistik (hämtad 2020-01-28)
Svensk Solenergi, 2020. Solcellstoppen 2019. https://www.svensksolenergi.se/upload/nyheter/nyheter2020/Solcellstoppen-kommuner-alfabetisk-april2020.pdf

SVT. (2020). Så dyra är husen i din kommun. Hämtad 2020-05-19
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/har-ar-husen-dyrast-i-jonkopings-lan

SWECO. (2018). Sveriges nya geografi 2018. Hämtad 2020-08-04 https://www.sweco.se/vart-

erbjudande/projekt/sveriges-nya-geografi/

SWECO. 2020, Luftkvalitetskontroll i Jönköpings län.
http://www.luftvardsforbundet.se/SiteCollectionDocuments/sv/Samverkansomr%c3%a5de/Ber%c3%a4kning
ar/2020/Rapportering%20av%20modellber%c3%a4kning%20%20J%c3%b6nk%c3%b6pings%20L%c3%a4n%202019.pdf
Region Jönköpings län. (2014). Regionalt serviceprogram 2014-2020.
Tillväxtverket 2018 – Tillgänglighet till kommersiell och offentlig service - https://tillvaxtverket.se/varatjanster/publikationer/publikationer-2018/2018-04-18-tillganglighet-till-kommersiell-och-offentlig-service2018.html (Hämtad 20200131).

Valmyndighetens valpresentation https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/R/kommun/06/62/index.html
och https://data.val.se/val/val2018/slutresultat/K/kommun/06/62/index.html hämtade 2020-02-05

Vatteninformationssystem Sverige VISS, 2020. Vattenkartan. https://extgeoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=1589fd5a099a4e309035beb900d12399

Vatteninformationssystem Sverige VISS, 2020 Områdesstatistik.
https://viss.lansstyrelsen.se/Search.aspx?searchType=Areas

101 [101]

