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D en här sommaren är ingen vanlig sommar. Under 
mer än ett års tid har vi fått erfara hur pandemin 

påverkat oss på olika sätt. Det har varit en tuff period 
men nu vågar vi äntligen se ljuset i tunneln, även om 
det kommer dröja tills det är som vanligt. 
 Många av oss kommer sannolikt semestra på hemma-
plan i sommar… Vilken tur då att kommunen är så  
naturskön med hela 388 sjöar, nio naturreservat och en 
av södra Sveriges längsta åar! I det här numret har vi 
tema ’hemester’ och jag hoppas du låter dig inspireras 
av våra tips och idéer på hemestermål. Själv ser jag 
fram emot att besöka Bolmen i sommar och sitta i en 
båt en ljum sommarnatt och fiska gös.
 Hemester är ett teleskopord bildat av hemma och 
semester som lades till i språkrådets lista över nyord 
redan 2009, men själv hade jag knappt hört talas om 
ordet hemester innan pandemins start. Vår bygglovs-
avdelning har bråda dagar och du kan läsa om kommu-
nens bygglovschef som berättar om sitt arbete. Det är 
ovanligt många som sökt bygglov i vår vilket säkert kan 
förklaras med att fler än vanligt planerar att vara hemma 
i sommar. Själv kommer jag inte påbörja några större 
byggen utan passar på att slappna av.
 Vi är så många som inte haft möjlighet att träffa familj 
och vänner under pandemin. Jag hoppas verkligen du 
får möjlighet att umgås och ha det härligt i sommar. 
Min dröm-hemester är att få umgås med mina nära och 
kära på ’riktigt’. Att få hänga på stranden och varva ner, 
spela strandspel och äta glass. Jag ser också fram 
emot några trevliga grillkvällar i goda vänners lag om 
smittläget tillåter det. 

Semester på hemmaplan i sommar!
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 Har du också funderat på hur det kommer se ut fram-
över, när vi är förbi pandemin? Jag tänker mig att det 
nog inte kommer bli precis så som det var innan, vi har 
tagit så pass stora och viktiga kliv på vissa områden.  
I kommunen har vi, i ett led att minska smittspridningen, 
skapat förutsättningar för flexibla arbetsformer med 
möjlighet till digitala möten. De digitala formerna av  
arbete och möten skapar effektivitet och sparar restid 
även efter pandemin.
 Semesterresandet kommer kanske heller inte se ut 
så som det gjorde innan, jag tror att vi i mycket större 
utsträckning kommer hålla oss hemmavid. Det får ju 
trots allt sägas vara något positivt med coronaviruset, 
att hemester blivit en trend som kommit för att stanna.
 Jag vill tacka dig för allt du gjort för att förhindra 
smittspridningen det senaste året, och för att du fort-
sätter göra det så länge det krävs. Jag vill också passa 
på att tacka för alla goda möten jag haft med kommu-
nens medarbetare, förtroendevalda och invånare.

Jag önskar dig en riktigt trevlig sommar.

Anders Johansson,  
kommundirektör

http://www.symbolbilder.se


4

FRILUFTSLIVETS ÅR 2021 – tips på ställen att besöka i sommar

Friluftsliv i kommunen
I år är vi många som kommer spendera semestern på 

hemmaplan. För den som vill leva ett aktivt friluftsliv i 
sommar finns goda möjligheter i kommunen. 

Badplatser och sjöar
Gislaveds kommun är rik på sjöar, hela 388 stycken. 
Vid elva av dem finns badplatser med iordningsställda 
bryggor och toaletter. På många av platserna finns 
också små lekplatser.
 Badvattenprover tas med jämna intervaller under 
sommarmånaderna. Skulle proverna visa på avvikelse, 
presenteras det på vår webbplats.
 På de kommunala badplatserna gäller att husdjur 
ska hållas kopplade. Det är förbjudet att rasta eller låta 
husdjur bada på allmänna platser.

Badplatser som kommunen ansvarar för: 
– Stengårdshultsbadet (Norra Hestra)

Längst i norr finns en badplats med gräsmatta.
– Valdshultsbadet (Norra Hestra)

En långgrund badplats med sandstrand.
– Örerydsbadet (Norra Hestra)

En av de största badplatserna med skön sand-
strand som är omgiven av tallar. Härifrån har man 
en fantastisk utsikt över Isabergstoppen.

– Kroksjöbadet (Hestra)
Ligger vid idrottsplatsen Isamon i Hestra. Du kan 
välja mellan sandstrand och gräsmatta att sola på.

– Kyrksjöbadet (Norvästra Gislaved)
En stor och populär badplats med handikappramp. 
Här finns både gräsmatta och sandstrand att lägga 
din filt på.

– Tokarpsbadet (Anderstorp)
En liten badplats med sandstrand, gräsmatta  
och grillplats.

– Gläntan (Anderstorp)
En badplats med sandstrand och en liten gräsmatta.

– Långhultsbadet (Burseryd)
Ligger mellan Långhult och Hällabäck. Här finns 
både gräsmatta och en liten sandstrand.

– Borlångsbadet (Smålandsstenar)
En liten badplats med sandstrand, gräsmatta  
och grillplats.

– Hensjöbadet (Gryteryd)
En badplats med sandstrand som är omgiven  
av skog. Här finns även en grillplats.

– Flatenbadet (Reftele)
En badplats med gräsmatta och sandstrand  
utanför Reftele.

När badsäsongen är igång är det särskilt viktigt att  
tänka på säkerheten när du vistas vid vattnet:
• Ha koll på var livräddande utrustning är placerad.
• Undvik alkohol i samband med bad i sjöar och hav.
• Övervaka alltid barn medan de är i, på eller nära 

vatten. Uppsyn är det absolut säkraste skyddet  
mot drunkning.

• Se upp för utströmmar på badplatsen. På vissa 
ställen bildas starka strömmar som kan dra ut  
badande till havs. 

• Simma aldrig ensam.
• Använd flythjälpmedel om det behövs. 

http://www.gislaved.se
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Grillplatser
Det finns flera grillplatser att besöka i kommunen.  
Vissa sköts av kommunen och andra är privata.  
På vissa av dem finns det ved att använda. 

Tänk på detta vid eldning i naturen: 
• Använd en säker plats för eldning.
• Håll uppsikt över elden.
• Ha vatten eller annan släckutrustning i närheten.
• Kontrollera att elden är ordentligt släckt innan du 

lämnar platsen.
• Följ eventuellt eldningsförbud.

Hitta med hjälp av vår kartfunktion
Nu har det blivit enkelt att hitta till olika platser i kommu-
nen. Genom vår kartfunktion på webben kan du se en 
karta över till exempel grillplatser, utegym, vandrings-
leder, kanotleder och lekplatser i våra orter. Funktionen 
fungerar både på mobila enheter och datorer.
 Övriga naturplatser i närheten av våra åtta tätorter 
finner du också på: gislaved.se/interaktivkarta

Så här gör du: 
• Längst upp på kommunens startsida gislaved.se 

hittar du funktionen Karta. Klicka på den för att 
öppna programmet.

• Väl inne i kartfunktionen klickar du i det du söker i 
Lagerlistan. Vill du till exempel få upp en karta över 
grillplatser i kommunen, bockar du i Fritid och turism.

• Klicka på pilen bredvid den bockningsbara rutan  
för att öppna upp fler alternativ, bocka sedan i  
Grillplatser eller något annat du vill se på kartan.  
Det är möjligt att bocka i flera alternativ samtidigt.

• Klicka på pilen bredvid den bockningsbara rutan  
för att se vilken symbol som avser just det du söker.

Vill du ha fler tips på äventyr i närområdet? 
På luftenarfri.nu finns olika teman för varje månad.

Vandring, träning och sport
Runt om i våra orter finns det flera vandringsleder på 
allt från 2,5 km till tio mil. Kommunen erbjuder även nio 
upplysta motionsspår och flera utegym samt spontan-
idrottsplatser. Dessa kan utnyttjas av alla och är helt 
gratis. För den skejtintresserade finns också en skate-
park vid stationsområdet i Smålandsstenar. 

Regler att ta hänsyn till i naturen
Allemansrätten ger alla rätt att vistas i naturen. Sam-
tidigt innebär den en skyldighet att visa hänsyn gente-
mot markägare, växt- och djurliv och andra besökare.  
I naturreservaten gäller inte allemansrätten fullt ut.

Rör dig varsamt i naturen
Det är inte tillåtet att gå på mark som kan ta skada, till 
exempel åker med växande gröda. Ridning och cykling 
får bara ske om det inte orsakar skador. Det är förbjudet 
att köra motordrivna fordon i terrängen. Nedskräpning 
är förbjudet.

Övernatta utan att störa
Det är tillåtet att tälta kortvarigt utan markägarens  
tillstånd så länge det inte stör. I Fegens och Isabergs 
naturreservat är det bara tillåtet att övernatta på  
anvisade platser och högst två dygn i följd i Fegens  
naturreservat.

Var rädd om växter och djur
Det är tillåtet att plocka vilda bär, blommor och svamp 
men inte att bryta kvistar från levande träd och buskar. 
Hundar ska hållas under uppsikt och under tiden  
1 mars – 20 augusti får de inte springa lösa i marker  
där det finns vilt. I Isabergs naturreservat måste hundar 
alltid vara kopplade. I Fegens naturreservat finns  
områden med särskilda bestämmelser, bland annat  
fågelskyddsområden där man inte får vistas under tiden 
1 april – 31 juli.

http://www.gislaved.se
http://www.gislaved.se/interaktivkarta
http://www.gislaved.se
http://luftenarfri.nu
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ORTEN ANDERSTORP

A nderstorp Racing Club (ARC) grundades 1966. 
De tre grundarna hade redan då en vision om att 

arrangera Formel 1 inom fem år på den tilltänka motor-
banan Scandinavian Raceway (SRW) – och deras  
önskan blev verklighet. 
 Under 1970-talet hade SRW sin stortid med flera  
internationella mästerskapstävlingar. Bland annat  
anordnades sex VM-tävlingar i Formel 1 och sju VM i 
Road racing för motorcyklar. 
 – När det kördes Formel 1 här på 70-talet var SRW 
en av de absolut modernaste anläggningarna i världen. 
Fortfarande kan man träffa personer utomlands som 
känner till Anderstorp och minns motorbanan från den 
tiden, berättar vd och anläggningschef Peter Eklund.

Högst klassad i Sverige
Idag anordnas inga internationella tävlingar eller tävlingar 
i Formel 1, även om det finns en vilja och förhoppning 
om att kunna göra det igen i framtiden. Framför allt är 
det miljöaspekter och ekonomin som står i vägen,  
berättar klubbens ordförande Anderz Johansson.
 – Det är en helt annan ekonomiskt förutsättning idag 
än det var på 70-talet. Redan då var det dyrt att anordna 
en sådan tävling, men det går knappt att jämföra med 
hur det är idag, säger Anderz.

Motorbana med internationell standard

En kopia av Formel 1-bilen Ronnie 
Peterson körde 1973 är Anderstorps 
tätortssymbol. Den står utmed rv 27.

Ordförande i Anderstorp Racing Club, Anderz Johansson.

 Fortfarande håller banan en internationell standard 
och är än så länge den som är högst klassad i Sverige, 
så det finns goda förutsättningar. Idag är det serier av 
högsta svenska och nordiska nivå som körs på banan. 
Bland annat genomförs den andra deltävlingen av  
Porsche Carrera Cup 18 – 19 juni och 4 – 5 september 
körs STCC på motorbanan. 

Medlemmar som ställer upp
Att en bana i denna storlek och klass finns på en liten 
ort som Anderstorp, menar Peter är något unikt. Och 
det märks att många invånare är stolta och måna om 
att den ska finnas kvar, inte minst på de företag som 
väljer att stötta dem och de medlemmar som ideellt 
ställer upp och arbetar. 
 – Vi har några riktiga eldsjälar som hjälper till med allt 
möjligt på anläggningen. Personer som dem är svåra 
att hitta idag när alla har så mycket annat att göra på 
sin fritid, så vi är väldigt tacksamma över att de väljer 
att hjälpa oss, säger Peter.



7

U nder våren påbörjades ett pilotprojekt med syfte 
att rena förorenad mark i Anderstorp. I projektet 

testar kommunen en innovativ, hållbar och kostnads-
effektiv saneringsmetod med hjälp av växter. Växterna 
renar marken med sin förmåga att långsiktigt ta upp 
och bryta ner föroreningarna i marken.
 Under vecka 15 inleddes projektet med markarbete 
där gång- och cykelväg samt belysning plockades bort 
från området. Marken ska nu hägnas in och harvas  
innan det ska planteras cirka 45 – 50 tusen sticklingar. 
Planteringen kommer att ske tätt för att maximera  
växternas förmåga att rena marken. 
 Växterna ska sedan vattnas, gödslas och ogräs ska 
rensas bort tre till fyra säsonger framåt. När växterna 
har nått en önskad nivå kommer de att skördas. För att 
följa reningsprocessen kommer provtagning och analys 
att göras varje år.

Sanering av förorenad mark med växter

som flyttar hit från andra delar av Sverige, så vi måste 
utvecklas på flera plan för att få plats i framtiden, säger 
Nicklas.
 För många av eleverna på skolan är målet att få  
vara en del av ett racingteam, ett hårt jobb som kräver 
mycket tid. Nicklas berättar att de har tidigare elever 
som idag är Formel 1-ingenjörer och som reser runt 
över hela världen. 
 – De brukar säga att de har besökt många länder, 
men ofta får de inte se mer än racingbanan och ett  
hotellrum innan de åker vidare till nästa ställe. Vi försöker 
lära eleverna att de är ett tufft klimat i racingvärlden 
och att man måste jobba hårt, yrket blir som en livsstil, 
säger Nicklas. 

Motorsportsgymnasiet
På anläggningen finns förutom motorbanan även  
Motorsportgymnasiet. Skolan har två inriktningar där 
man antingen kan utbilda sig till personbilsmekaniker 
eller racingmekaniker. 
 Motorsportgymnasiet startade 1997 men var då  
en inriktning inom Fordonsprogrammet på Värmdö 
Tekniska Gymnasium. År 2000 flyttades inriktningen  
till motorbanan i Mantorp innan den 2006 slutligen  
flyttades till Anderstorp. Skolan är placerad i depå- 
huset på anläggningen så eleverna har utsikt över  
motorbanan från lektionssalarna.

Elever från hela Sverige
Skolan har riksintag vilket betyder att utbildningen kan 
sökas av elever från hela landet. Rektor Nicklas Svensk 
berättar att det är en härlig familjär stämning med elever 
som kommer från olika håll.
 – Vi har en väldig god sammanhållning på skolan där 
alla kommer som oskrivna blad med samma förutsätt-
ningar. De flesta har ett gemensamt intresse i motor-
sporten och blir som en stor familj. 
 Elevantalet på skolan ökar hela tiden, till hösten räknar 
man med 35 nya elever vilket kommer resultera i rekord 
i det totala antalet elever på skolan. Även om skolan 
och klubben samsas om lokalerna på anläggningen så 
börjar de bli trångbodda. 
 – Lokalen som vi håller till i idag byggdes för skolan, 
men då räknade man inte med så många elever. Ju fler 
elever det blir, desto fler boende behövs också för de 

 Det förorenade området mellan vårdcentralen och 
Anderstorpsån i Anderstorps centrum, ingår i centrum-
utvecklingsprojektet Bro till bro. Området som nu ska 
saneras, pekar visionen ut som en framtida park.
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Ett jobb där man gör  
nytta varje dag

MEDARBETARSKAP – möt en undersköterska

I ngrid Toledo blev färdigutbildad undersköterska 2010 
och har arbetat i kommunen sedan dess. Hon har ett 

kombinerat uppdrag inom hemtjänsten där hon dels  
arbetar som undersköterska men också har andra upp-
gifter i sin roll som verksamhetsledare. 
 Det var när Ingrid arbetade som vikarie på ett 
omsorgs boende under gymnasietiden som hon insåg 
att det var inom äldreomsorgen hon skulle jobba. 
 – Jag upptäckte att jag tycker om att arbeta med 
äldre och kände redan då att det var väldigt givande 
och roligt, dessutom var det något jag var bra på.  
Som undersköterska gör man nytta varje dag och får 
så mycket uppskattning tillbaka, säger Ingrid.

Brukarnas behov i fokus
I sin roll som undersköterska åker Ingrid hem till brukare 
för att hjälpa dem med allt från påklädning och medici-
nering, till måltider och social aktivering. Gislaveds hem-
tjänst är uppdelad i fyra grupper och som verksamhets-
ledare ansvarar hon för planering och administrativt 
arbete i en av dem. Varje morgon träffas de i gruppen 
för att gå igenom schemat för dagen och för att se över 
brukarnas behov. Alla insatser som utförs av hemtjäns-
ten handläggs och prövas av en biståndshandläggare, 
så det sker ett tätt samarbete dem emellan.
 – Eftersom vi träffar våra brukare så mycket så  
kommer vi ofta med förslag till biståndshandläggarna 
när vi ser att en brukares behov förändrats. Det kan till 
exempel handla om att det finns behov av ytterligare  
insatser eller mer tid. Allt görs i dialog med brukarna, 
det är alltid deras behov som står i fokus.

”Jag gillar inte att säga nej”
Ingrid beskriver sin arbetsmiljö som mycket god och 
tycker att den mångfald, breda kompetens och för-
ståelse för olika språk och kulturer som finns bland 
personalen underlättar arbetet. 
 – Vi är ett mångkulturellt team som tillsammans  
arbetar för att bemöta behoven hos våra äldre.  
Jag tycker att man ska se olikheter som något positivt 
och utnyttja att vi har olika styrkor, säger Ingrid. 
 Den viktigaste egenskapen i sin yrkesroll tror Ingrid 
är hennes öppenhet och positiva inställning. 

 – Jag gillar inte att säga nej så det försöker jag att 
undvika. Jag tror att det kan vara en bra egenskap  
att ha både gentemot mina kollegor och brukarna.  
Det lönar sig att vara flexibel och alltid försöka hitta  
en lösning, säger Ingrid. 

Balans mellan arbete och privatliv
Ingrid berättar att det svåraste med jobbet är att skilja 
på arbete och privatliv. Men med tiden har hon lärt sig 
att hitta en bra balans. 
 – Som undersköterska spenderar man väldigt mycket 
tid med brukarna och kommer dem nära, så när de 
mår dåligt är det svårt att inte påverkas själv. Men jag 
har med åren insett att jag måste släppa tankarna på 
jobbet vid arbetsdagens slut för att komma tillbaka  
dagen efter med ny energi, säger Ingrid.

Premierad för sitt arbete
Varje år premieras tre medarbetare inom socialförvalt-
ningen som gör något utöver det vanliga, och förra året 
var Ingrid en av de som fick ta emot pris för sitt engage-
mang och bemötande. Ingrid berättar att det var med 
förvåning men samtidigt lycka och stolthet som hon 
mottog priset.
 – Det känns väldigt fint att både kollegor och min 
chef, och inte minst brukare och deras anhöriga, har 
tagit sig tiden att nominera mig till priset. Jag har ju det 
bästa jobbet som finns så det känns jättebra att jag  
fått en bekräftelse på att jag gör det bra, säger Ingrid.
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Årsredovisningen 2020 i korthet

KOMMUNENS EKONOMI

G runduppdrag, mål och uppdrag har levererats 
med god kvalitet trots speciella förutsättningar  

under året. 
 Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg 
och säker välfärd- och servicetjänster enligt de rekom-
mendationer som infördes med anledning av covid-19. 
Det har gjort att verksamheterna anpassat sig på olika 
sätt för att leverera ett grunduppdrag med god kvalitet 
till invånarna. Exempelvis har gymnasieskolan periodvis 
haft verksamhet på distans eller partiell distans och 
särskilt boende införde besöksförbud som en skydds-
åtgärd. På biblioteken har man kunnat beställa böcker 
och hämta utanför via upplägget ’kultur som takeaway’. 
För låntagare som tillhör riskgrupper har man via  
’boken kommer’ kunnat beställa och få sina böcker 
hemkörda. I kommunens övriga verksamheter har  
antalet fysiska besök begränsats, fler digitala möten har 

Ve
ct

ee
zy

.c
om

genomförts och distansarbetet har ökat. Pandemin har 
snabbat på den digitala utvecklingen kopplat till distans-
arbete, vilket generellt bedöms vara positivt och något 
man kan bygga vidare på efter pandemins slut.

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

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

http://www.vecteezy.com
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Det goda livet
Kommunfullmäktiges mål är omfångsrika och kräver ett 
långsiktigt arbete. Förflyttningar framåt har gjorts men 
pandemin har medfört en del förseningar. I målområdet 
Det goda livet har fokus varit att öka upplevd trygghet 
och hälsa hos barn och unga. Planen var att ha dialog-
arbeten med ungdomar för att bättre förstå orsaker till 
ungas upplevda otrygghet, men det fick skjutas upp på 
grund av restriktionerna. Istället har man fått lägga  
energin på att planera arbetet framåt. För att fokusera 
så beslutades att satsa kraften på de delar av samhället 
där den sociala skyddsnivån är som lägst.

Attraktivitet och hållbar utveckling
Inom attraktivitet och hållbar utveckling har man arbetat 
för att förbättra förutsättningar för att fler bostäder byggs 
och för att öka användandet av förnyelsebar energi. 
Under 2020 har 18 stycken startbesked utfärdats för 
olika typer av bostäder, vilket omfattar ett planerat upp-
förande av totalt 66 nya bostäder. Slutbesked har ut-
färdats för totalt nio bostäder – tre parhus och tre villor. 
En viktig del i arbetet med att förvekliga kommunens 
boendevisioner i centrala lägen är att hitta mer kostnads-
effektiva saneringsmetoder. Fiberanslutningsgraden i 
kommunen har ökat från 78% till 82% mellan 2018 och 
2019. Gislaved Energi AB arbetar vidare med att finna 
ett koncept för aktörer som kan öka utbyggnadstakten 
under 2021. Att öka uppkopplingen på landsbygden 
kommer däremot innebära stora kostnader. Antalet  
installerade solpaneler och andelen förnybara drivmedel 
i kommunkoncernen har och förväntas fortsatt att för-
bättras under kommande år. Den totala installerade  
effekten inom kommunkoncernen är 267 kW, där AB 
Gislavedshus och Gislaved Energi AB tillsammans har 
895 solpaneler med en total yta på 1 480 m2. En stor 
potential ligger i att även använda takytorna på de 
kommunala fastigheterna för att sätta upp solceller.

Prioriterade områden
Företagsklimat och  
näringslivssamverkan
Inom företagsklimat och näringslivssamverkan arbetar 
man för att öka samverkan med näringslivet. Ett viktigt 
arbete ligger i att konstatera hur kommunen kan för-
stärka där det redan finns aktiviteter, till exempel kopplat 
till skolan. Kommunen behöver även fundera över hur 
kommunikationen kan förbättras så att det blir mer känt 
vad kommunen gör och erbjuder. Gislaveds kommun 
har höjt sitt Nöjd-kund-index (NKI) från 71 (2018) till 75 
(2019) och klättrar därmed från plats 113 till plats 68 i 
Sverigerankingen. Det är en förbättring med 46 platser 
jämfört med föregående år. Gislaveds kommun för-
bättrar även vårt betyg inom samtliga serviceområden 
som omfattar information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Sveriges ledande  
offentliga arbetsgivare
I Sveriges ledande offentliga arbetsgivare har man  
arbetat med frågor som forskning visar skapar ett hälso-
samt och hållbart ledarskap. Underlaget som tagits 
fram kommer ligga till grund för kommande arbete med 
att behålla och utveckla både chefer och medarbetare. 
Vikten av en god introduktion och en väl fungerade  
rekryteringsprocess liksom ett hållbart och förlängt  
arbetsliv är ytterligare områden som den operativa  
arbetsgruppen uppmärksammat och omhändertagit 
under hösten och det arbetet fortsätter under 2021.
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Resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2020 blev 
132,9 mnkr, vilket är 98 mnkr bättre än budgeterad 
nivå. Det höga resultatet förklaras till största delen av 
de särskilda statsbidrag som delats ut till kommunerna 
med anledning av coronapandemin. Merparten av  
förklaringarna till överskottet är av engångskaraktär  
för 2020 och kvarstår inte åren därefter.
 Statsbidraget som avsåg att täcka oron för ett  
minskat skatteunderlag för landets kommuner innebar 
ett överskott för skatteintäkterna med 32 mnkr.
 En annan orsak till årets positiva resultat är ett över-
skott för arbetsgivaravgifter på 13 mnkr, avtalsrörelsen 
på 13 mnkr samt pensioner på 19 mnkr. Överskottet 
beror på en för högt budgeterad nivå och är åtgärdat i 
budgeten för 2021.
 Det totala resultat för nämnderna visar på ett över-
skott på 19 mnkr (vilket är +1,1%) och bedöms vara 
mycket bra under ett så turbulent år som 2020. Att 
nämnderna totalt sett klarar den budgeterade nivån är 
mycket positivt inför framtiden och de utmaningar och 
investeringar vi står inför.
 Socialnämnden gör ett underskott på 2,9 mnkr.  
Socialnämnden har fått totalt 25,8 mnkr i statsbidrag 

för direkta kostnader som följd av covid-19. Men utöver 
detta har verksamheten belastats av indirekta kostnader 
i form av minskade intäkter i restauranger, minskad  
beläggning och tomma lägenheter på boenden, ökat 
antal orosanmälningar och ökning av externa place-
ringar. Indirekta kostnader täcks inte av statsbidrag.
 Kommunstyrelsen visar på ett överskott med 
8,6 mnkr (+5,3%) vilket framförallt beror på flera  
vakanta tjänster, projektmedel som inte använts och 
lägre utbildningsinsatser som en effekt av covid-19.

Investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2020 uppgick  
till 103 mnkr. Under året har investeringar för 15 mnkr  
genomförts inom vattenverksamhet, 13 mnkr för  
diverse reinvesteringar med mera. Projektet Glashuset 
Gislaved slutfördes under 2020 efter investeringar  
motsvarande 30 mnkr under perioden 2017– 2020.  
I början av 2020 invigdes de nya danssalarna.
 Samtidigt pågår planering för fler nya förskolor och 
idrottsanläggningar i kommunen. Det förbereds även 
för olika samhällsinvesteringar med mål att skapa en 
samhällsutveckling för att bidra till att uppnå Gislaveds 
kommuns vision.
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Barn- och utbildningsnämnden  
 801 miljoner kronor
Många verksamheter ryms i den här sektorn:
• förskola och förskoleklass
• fritidshem
• grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola
• musikskola

Socialnämnden  
 597,3 miljoner kronor
Den nästa största sektorn innehåller bland annat:
• individ- och familjeomsorg
• hälso- och sjukvård
• äldreomsorg
• omsorg om funktionshindrade
• vård och stöd till psykiskt sjuka

Kommunstyrelsen  
 157,4 miljoner kronor
Ansvarar för bland annat kommunledning, översiktlig  
planering, säkerhet och digitalisering. Sedan 2020 ingår 
även vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,  
svenska för invandrare, yrkeshögskola med mera.

Fritid- och folkhälsonämnden  
 50,1 miljoner kronor
Upplåter anläggningar, ansvarar för bad och bowling 
samt ger bidrag till föreningar.
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Så används dina skattepengar

Så här fördelades 1,7 miljarder 
kronor under 2020
Siffrorna för nämndernas kostnader 
är avrundade till närmaste procent. 

Inköp av livsmedel med svenskt  
ursprung i verksamheterna
• Potatis och rotfrukter, 97,6%  

• Kött (obehandlat) och ägg, 84,5% • Frukt och 
grönsaker, 18,1%  

Alla invånare i Gislaved kommun betalar 21,99%  
i kommunalskatt. Den största delen, drygt 80%,  
går till vård, skola och omsorg. Om du tjänar 25 000 kr  
i månaden betalar du 5 497,50 kr i kommunalskatt  
varje månad. 

Tekniska nämnden  
 45,5 miljoner kronor
Sköter bland annat gator, vägar, parker samt vatten 
och avlopp.

Kulturnämnden  
 34,9 miljoner kronor
Ansvarar för bibliotek, allmänkultur och föreningsstöd.

Räddningsnämnden  
 34,7 miljoner kronor
Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor  
och bränder. Verksamheten drivs gemensamt  
för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Övrigt  
 25,4 miljoner kronor
Under övrigt finns bygg- och miljönämnden, fastighet- 
och servicenämnden samt överförmyndarnämnden.
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• I Smålandsstenar har nybyggnation av 38 lägenheter 
påbörjats, vilka beräknas vara inflyttningsklara under 
första kvartalet 2022.

• På grund av coronapandemin har Anderstorps  
motorbanas verksamhet varit mindre än vanligt och 
bedrivits helt utan publik. Den fick ett nytt använd-
ningsområde då SM i halvmaraton och SM i 10 km 
på landsväg anordnades i juli respektive oktober.

• Företagsråd inrättades för dialog kring effekter  
av covid-19.

• Ny teknik har införts, till exempel: 

– Digital tillsyn i form av trygghetskameror har ökat. 
För den enskilde innebär detta att nattvilan förbättras.

– Elever med funktionsnedsättningar får stöd i att känna 
ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständig-
het med hjälp av bild-, ljud- och talstöd samt film.

– Appen Ungdomsmottagningen online (UMO).  
Här kan kommunens ungdomar på ett tryggt och 
enkelt sätt träffa en kurator, sjuksköterska eller  
barnmorska direkt genom ett videosamtal online.

– Drönare används bland annat inom räddnings-
tjänsten för att effektivisera operativa insatser och 
inom bygg- och miljöförvaltningen för inmätnings-, 
kart/fotografi- och inventeringsuppdrag.

• Kommunens utmaningar till följd av coronapandemin 
har präglat året. Hela kommunen har på olika sätt 
skapat beredskap och fått ställa om verksamheten 
för att möta förändrade behov och krav. Resurser har 
tillfälligt allokerats för att leda och samordna arbetet. 
Informations- och kommunikationsbehovet kopplat 
till den pågående pandemin har varit stort och har 
ställt krav på nya arbetssätt och ett ökat samarbete 
inom kommunkoncernen. 

• År 2020 började positivt med invigningen av  
Glashuset Gislaveds tillbyggnad med nya danssalar.

• Elcyklar köptes in till Gislaveds och Anderstorps  
bibliotek. De används för leveranser genom tjänsten 
’boken kommer’.

• Gislaveds kommun hamnar på plats 48 av 290 i  
Aktuell hållbarhets kommunrankning 2020. Det är en 
förbättring jämfört med plats 74 i förra årets rankning. 
Inom kommungruppen mindre städer och lands-
bygdskommuner placerar sig Gislaved på plats 9  
av 136 kommuner och i Jönköpings län hamnar  
Gislaveds kommun på plats 2 av 13 kommuner. 

• I Miljöfordon Sveriges årliga ranking framgår det att 
Gislaveds kommun är bäst i Jönköpings län med 
85% fossilfri fordonsflotta för personbilar. Av samtliga 
kommuner i Sverige hamnar Gislaved på plats 9. 

• Ett omfattande arbete har gjorts under året för att ta 
fram kommunens första strategiska lokalresursplan. 
En åldrande befolkning ställer krav på utbudet av 
välfärdstjänster och kommer påverka resurser framåt 
och förmågan att leverera ändamålsenliga lokaler 
och boendeformer. Lokalförsörjningsarbetet kommer 
ha stor betydelse för att hantera denna utmaning.
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Medborgarlöfte sätter ökad trygghet i fokus

F underar du över din egen och andras hälsa,  
ekonomi, ensamhet eller välmående? Förändringar  

i samhället kan skapa oro och påverka vår psykiska  
hälsa, men det finns hjälp att få! Nedan har vi samlat  
information om vart du kan vända dig med frågor  
och funderingar. 
 Uppdrag psykisk ohälsa arbetar tillsammans med 
kommuner och landsting för effektiva insatser inom 
området psykisk hälsa. På deras webbplats kan du  
hitta råd och stöd för såväl barn och ungdomar som 
vuxna och äldre. Webb: uppdragpsykiskhalsa.se

Våld i nära relationer
Pandemin påverkar hela samhället och vi isolerar oss 
mer för att minska smittspridningen. Det innebär bland 
annat att för personer som utsätts för mäns våld mot 
kvinnor, våld i nära relationer och hedersrelaterat våld 
och förtryck, så riskerar situationen att förvärras.  
Kontakta socialtjänsten eller någon av nedanstående 
hjälporganisationer om du känner oro för din situation. 
Även du som anhörig, vän, granne, arbetskamrat eller 
liknande kan ta kontakt för rådgivning om du är orolig 
för att någon i din närhet är utsatt för våld.
 Medverkan familjefridsverksamhet i GGVV nås på  
telefon 0371-809 86. Webb: gislaved.se/familjefrid

Du som känner oro på grund av coronaviruset

K ommunen och Polismyndigheten lovar i ett för-
nyat medborgarlöfte att arbeta för att ytterligare 

förbättra tryggheten i kommunen, bland annat genom 
att öka närvaron på utsedda områden.
 Ett medborgarlöfte är en överenskommelse mellan 
polis och kommun att genomföra aktiviteter i syfte att 
skapa ett mer effektivt brottsförebyggande och trygg-
hetsskapande arbete.

Medborgarlöfte 2021
– Gislaveds kommun och polisen lovar att arbeta för 

att ytterligare förbättra tryggheten i kommunen.  
För att öka tryggheten vill vi genom en gemensam 
lägesbild öka närvaron på aktuella platser.

STÖD OCH TIPS

 Kvinnofridslinjen nationella stödtelefon nås på  
telefon 020-50 50 50. Webb: kvinnofridslinjen.se
 Kvinnojouren Maria och Tjejjouren Mila nås på  
telefon 0370-33 12 58. Webb: kvinnofridslinjen.se

Använd tillförlitliga källor
Tänk på att det sprids mycket felaktig information i  
kristider som kan bidra till oro. Se till att hämta din  
information om covid-19 från tillförlitliga källor. 
 På Folkhälsomyndighetens webbplats finns mycket 
information samt frågor och svar kring coronaviruset. 
Webb: folkhalsomyndigheten.se
 På vårdguidens webbplats finns råd och stöd kring 
hälsa och vård. Webb: 1177.se

Pandemin pågår och smittspridningen är fortfarande 
hög. Fortsätt att följa de restriktioner och rekommenda-
tioner som finns. Ta ansvar för dig själv och andra  
genom att: 
• Hålla avstånd till andra – även utomhus. 
• Handla ensam och undvik trängsel. 
• Stanna hemma och testa dig vid symptom. 

Tillsammans gör vi skillnad och minskar spridningen! 
Samlad information finns på: gislaved.se/coronavirus

Insatserna för att skapa ökad trygghet görs genom:
• Att öka polisiär närvaro i centrala Gislaved. 
• Det genomförs även trygghetsrundor på aktuella 

platser, så kallade hot spots, i kommunen. 
• Det sker en vidareutveckling av modellen SSPF, där 

skolpersonal, socialtjänst, polis och fritidspersonal 
träffas och samarbetar för att bättre kunna upp-
täcka ungdomar som befinner sig i utsatthet och 
riskerar att hamna i gängkriminalitet.

Kärnan i medborgarlöftet handlar om att lyssna på vad 
de som bor och verkar i området upplever som viktigt 
för att känna trygghet och säkerhet. Till grund för den 
lägesbild som tagits fram och som löftet utgår ifrån  
ligger medborgar- och medarbetardialoger och inhämt-
ning av information från polisens underrättelsetjänst. 
Medborgarlöftet gäller under 2021 och kommer att  
revideras till 2022.

https://www.uppdragpsykiskhalsa.se/
http://www.gislaved.se/familjefrid
http://www.kvinnofridslinjen.se
http://www.kvinnofridslinjen.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se
http://1177.se
http://www.gislaved.se/coronavirus
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FAMILJECENTRALEN – en mötesplats för små barn och föräldrar

Ö ppna förskolan kan beskrivas som navet i familje-
centralernas verksamhet. Hit kan du som förälder 

komma med ditt barn för att träffa andra föräldrar och 
barn. Du kan sitta ner och prata, fika och delta i aktivi-
teter tillsammans barnen. Du ansvarar själv för ditt/dina 
barn men personal finns på plats för att hålla i aktiviteter 
och samtal. Vissa träffar anordnas utifrån ett visst tema 
eller ämne och kan ta upp sådant som relationer, mat 
och mycket annat. 

”Vi måste fortsätta finnas där”
På grund av pandemin tvingades familjecentralen och 
öppna förskolan i Gislaved och Smålandsstenar att 
stänga ner stora delar av sin verksamhet i mars förra 
året. Agnetha Sköld och Margareta Lindgren arbetar 
som förskollärare på öppna förskolan i Gislaved och  
de märkte snabbt att föräldrar och barn saknade att 
komma dit. För att erbjuda ett alternativ till de vanliga 
träffarna, började man med uteverksamhet. 
 – Vi åkte runt till olika platser i kommunen och gjorde 
det som vi i vanliga fall gör i våra lokaler på familje-
centralen. Barnen fick leka, vi fikade och hade sång-
stund. Det blev väldigt populärt och det begränsade 
antalet platser vi hade, fylldes snabbt, berättar Agnetha. 
 Men under hösten 2020 fick även uteverksamheten 
stängas ned på grund av striktare restriktioner och än 
en gång fick man tänka om. Redan under våren hade 
Agnetha och Margareta börjat använda sig mer av  
öppna förskolans Facebooksida för att nå ut. De gjorde 
inlägg med information och tips och började även  
publicera inspelade sago- och sångstunder. Före jul  
anordnades även en digital adventskalender.
 Inläggen och aktiviteterna på Facebook blev mycket 
uppskattade och sedan årsskiftet bedrivs stora delar 
av öppna förskolan digitalt. Varje vecka läggs det ut 
scheman för vilka aktiviteter man kan delta i, till  
exempel barnvagnspromenader och den livesända 
sångstunden två dagar i veckan. För den som inte har 
möjlighet att se livesändningen, ligger klippet kvar på 
sidan resten av dagen. Pyssel, veckans tips från familje-
centralens kuratorer, förslag på utomhusaktiviteter och 
platser att besöka med sitt barn är andra saker man 
kan ta del av.

Välkommen till öppna förskolan – nu digitalt

Information om öppettider, tips,  
aktiviteter och hur du anmäler dig  
hittar du på våra sociala medier:  

facebook.com/oppnaforskolansmalandsstenar  
och facebook.com/oppnaforskolangislaved
Du kan även följa oss och se vår verksamhet på:  
instagram.com/fcgislavedoppnaforskolan

Agnetha och Margareta hoppas att det snart får träffa barn och 
föräldrar utomhus igen. 

 – Vi har tänkt under hela den här tiden att vi måste 
fortsätta finnas där för föräldrarna och barnen, vi vill ju 
att de kommer tillbaka när vi kan träffas igen. Vi hoppas 
att det snart är möjligt att åtminstone starta upp ute-
verksamheten igen, men fram tills dess så fortsätter vi 
att jobba med det digitala. Man kan ju göra hur mycket 
som helst, säger Margareta.  

Familjecentralen
Familjecentralerna i Gislaved och Smålandsstenar är  
en plats för blivande föräldrar och föräldrar med barn 
mellan 0 och 6 år. Här erbjuds tjänster och stöd för 
både barn och föräldrars hälsa och välmående.  
På familjecentralerna finns barn- och kvinnohälsovård, 
förebyggande socialtjänst samt öppen förskola. 

http://www.facebook.com/oppnaforskolansmalandsstenar
http://www.facebook.com/oppnaforskolangislaved
http://www.instagram.com/fcgislavedoppnaforskolan
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NATTLJUS

P å Tallens förskola i Gislaved erbjuds omsorg för 
barn vars vårdnadshavare har schemalagd arbetstid 

utanför ordinarie verksamhets öppettider. Avdelningen 
heter Nattljus och är för barn i åldern 1 till 12 år.

Barn från kommunens olika orter
Nattljus har funnit sedan 2014 då en av avdelningarna 
på Tallens förskola gjordes om för att passa för omsorg 
kvälls- och nattetid. Inför ett eventuellt införande under-
sökte man om det fanns behov för omsorg utöver de 
vanliga tiderna som normalt erbjuds på förskola och  
fritids, vilket det gjorde. På Henja i Gislaved visade sig 
behovet vara som störst, vilket gjorde att avdelningen 
placerades just där på Tallens förskola. 
 Idag är det cirka 30 barn som är inskrivna på Nattljus, 
varav ungefär hälften är barn i förskoleåldern och resten 
är äldre. Hela kommunen är upptagningsområde för 
avdelningen så här samlas barn från flera olika orter. 
Ann-Charlotte Spånberg som är rektor på Tallens  
förskola berättar att barnens tider på förskolan är  
väldigt varierade.
 – Några av barnen är bara här på kvällarna medan 
vissa sover kvar. För någon handlar det om tre nätter i 
veckan och någon annan är här var tredje helg, det ser 
väldigt olika ut, säger Ann-Charlotte.

Barnomsorg på kvällar, nätter och helger

Sommarliv blir digitalt
V i vill ge dig som ung ett riktigt bra sommarliv och 

erbjuder många olika aktiviteter under sommarlovet. 
Det digitala sommarlivet handlar om att vi vill samarbeta 
för att nå en bredare målgrupp, att vara tillgängliga även 
digitalt och inte platsspecifika. Aktiviteterna kommer 
inte enbart vara digitala utan det kommer även att ske 
fysiska aktiviteter som anpassas efter restriktionerna. 
För att kunna hålla avstånd görs aktiviteterna i små 
grupper och anmälan krävs. Till skillnad från de fysiska 
aktiviteterna, kommer de digitala alltid kunna genom-
föras, oavsett restriktioner.
 Kommunens fritidsgårdar, Kulturplatån, biblioteken 
och Scenverkstan kommer vara delaktiga i Sommarliv 
på olika sätt och hålla i aktiviteter så som digitala quiz 

Har du behov av omsorg kvällar, 
nätter eller helger?
Ansökan om plats görs direkt via  
vår e-tjänst på: gislaved.se 

”Varm och välkomnande stämning”
När nattljus öppnar på vardagskvällarna kommer barn 
hemifrån eller från fritidshem/förskola. På vardagar  
erbjuds barnen middag, lekar, spel och läxläsning. 
Kvällen avslutas med sagoläsning innan det är dags  
att sova. På morgonen när Nattljus stänger går barnen 
till fritidshem/skola eller hämtas av föräldrarna. 
 På helgerna erbjuds olika aktiviteter och lekar.  
På förskolan finns en gård med stora ytor där man  
kan leka. Ofta görs även utflykter och aktiviteter  
utanför förskolan. 
 Anne-Charlotte berättar att det stora åldersspannet 
av barn på avdelningen inte är något problem. 
 – Det är en så varm och välkomnande stämning  
på avdelningen. Det är som att både barnen och  
personalen kommer varandra extra nära här, säger 
Ann-Charlotte. 

och livestreams. Det kommer bland annat pratas träning, 
teater/drama, digitalkultur och fotboll. Deltagarna kom-
mer kunna vara närvarande genom att göra quizen, 
hjälpa till med planeringen och genomförandet av  
livestreamen samt själva delta. Allt kommer ske på 
Sommarlivs Instagram som heter gvdsommarliv.
 Vi hoppas på att vi tillsammans ska skapa mängder 
med nya minnen även till denna sommar.

http://www.gislaved.se
http://www.instagram.com/gvdsommarliv
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Samarbete och stort engagemang på  
plan- och byggenheten

J onny Engström är sedan två år tillbaka plan- och 
byggchef i kommunen. Han är byggnadsantikvarie  

i grunden och arbetade som bygglovsarkitekt i cirka  
tio år innan han påbörjade sin tjänst här. På plan- och 
bygg enheten arbetar man med bland annat detaljplaner, 
samhällsbyggnad, bygglov och andra lov, energirådgiv-
ning, samt bostadsanpassning. Mycket av arbetet utgår 
från plan- och bygglagen och en viktig del är att se till 
att lagar och regler följs. 

”Vi lär oss av varandra”
Jonny beskriver en vanlig dag på jobbet som väldigt 
varierad. Den kan innehålla allt från arbete med sam-
hällsbyggnad och detaljplaner till personalutveckling 
och ekonomi. Han berättar att en viktig del av arbetet 
är att stötta kollegorna i olika frågor. Varje morgon  
börjar med ett gemensamt möte där de stämmer av 
och planerar inför arbetsdagen. 
 – En av de bästa sakerna med mitt jobb är att jag  
får jobba tätt med mina kollegor. Vi är ett blandat gäng 
med mycket energi där vi samarbetar och lär oss av 
varandra, säger Jonny. 

Utmaningar med distansarbete
Efter över ett år där man på grund av pandemin arbetat 
mycket på distans, berättar Jonny att man kommit in i 
de nya rutinerna där det mesta görs digitalt. Trots att 
det fungerar bra menar han att det finns utmaningar 
som chef i och med distansarbetet. 
 – Frågor som rör arbetsmiljö och kollegiala relationer 
är svårare att jobba med på distans. Jag har turen att 
arbeta med en mycket engagerad arbetsgrupp, men 
det är samtidigt en utmaning att se till att glädjen och 
engagemanget i arbetet bibehålls, säger Jonny.
 Den viktigaste egenskapen för att lyckas med sitt 
ledarskap tror han är förmågan att lyssna.
 – Att lyssna på sina medarbetare tror jag är otroligt 
viktigt som chef. Med tiden inser man dessutom att  
det är roligt att lyssna och att man kan lära sig mycket 
av det, säger Jonny.

Högsäsong för bygglovsansökningar
Under våren är det många som söker bygglov och  
andra lov inför sommarens byggprojekt. I år märks det 
extra tydligt att många kommer spendera sin semester 
på hemmaplan då antalet ansökningar som kommit in 
är 30 procent fler än förra våren. 

MEDARBETARSKAP – möt en plan- och byggchef

 På plan- och byggavdelningen finns sex stycken 
bygglovsingenjörer som arbetar med bygglovsärenden, 
varav två av dem hanterar ärenden i Tranemo kommun.
 – Denna tid på året har våra bygglovshandläggare 
extra mycket att göra. Det är därför viktigt att tänka på 
att planera sitt projekt och söka bygglov i tid. Vi hante-
rar ärenden i den ordning som de kommer in så det  
lönar sig inte att tjata, skrattar Jonny. 

Jonnys tips till dig som ska bygga/ändra:
• Ta reda på vad som gäller och vilka regler som  

finns kring det du ska bygga eller ändra. Du hittar 
mycket information på gislaved.se 

• Rådfråga kommunen om du har frågor,  
rådgivningen är gratis.

• Tänk på att lämna in kompletta handlingar och  
fackmannamässigt utförda ritningar till din ansökan. 

• Handläggningstiden för ett bygglovsärende (vid 
kompletta handlingar) är 10 veckor enligt lagkrav 
men oftast går det snabbare än så. I snitt ligger 
handläggningstiden i kommunen på 20 dagar.

• Ställ din bygglovsfråga, ansök om bygglov, gör  
bygganmälan och beställ kartor via vår e-tjänst-
portal på gislaved.se

http://www.gislaved.se
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Gästgivargården som blev skola
L ängs med väg 26 i Skeppshult ligger Skeppshult-

skolan. Det stora tegelhuset ser ut att vara en vanlig 
skolbyggnad, men vad många kanske inte vet är att 
gården bär på en flera hundra år lång historia. 
 År 1651 bestämdes att ett gästgiveri skulle inrättas i 
Bölaryd, Skeppshult. Detta efter att det två år tidigare 
beslutats att det skulle finnas gästgiverier på varannan 
mils avstånd längs de viktiga farlederna. Gården utmed 
den stora vägen i Bölaryd ansågs vara en passande 
plats för detta och ett gästgiveri inrättades på den plats 
där Skeppshultskolan ligger idag.

Inrättning för kringresande
Systemet med gästgivargårdar började användas på 
den tiden då man tog sig fram till fots eller med häst. 
Det var en inrättning för de som reste på vägarna och 
kan liknas vid nutidens hotell och restauranger. På gäst-
giveriet kunde man enligt myndigheternas anvisning 
köpa mat, sovplats och skjuts. För den som reste med 
häst fanns också stallplats. 
 Till en början uppfördes en envåningsbyggnad med  
6 rum i Bölaryd. På gården fanns också två trossbodar 
(ett slags förråd), två lador samt stall- och ladugårds-
byggnader. År 1875 uppfördes en ny gårdsbyggnad och 
vid jämförelse mellan gamla bilder och den nuvarande 
skolan kan man se att det är samma byggnad som står 
kvar än idag.

Fältarna finns för kommunens ungdomar
I kommunen finns fem personer som arbetar som 

fältsekreterare, eller fältare som det också kallas.  
De arbetar förebyggande och uppsökande med ung-
domar i åldern 12 – 18 år. De anordnar olika aktiviteter, 
arbetar med omvärldsbevakning och finns på de ställen 
där ungdomar vanligen vistas. Dagtid finns de ofta på  
kommunens högstadieskolor och gymnasium och på 
kvällarna befinner dig sig ute runt om i orterna för att 
sprida trygghet. 
 Fältsekreterarna finns för den som behöver stöttning, 
hjälp eller bara någon att prata med. Det behöver inte 
handla om några stora problem, de lyssnar på det som 
du vill prata om. De kan även hjälpa dig med vart du kan 
vända dig med frågor som de själva inte kan besvara. 

ORTEN SKEPPSHULT

Kommunvapnet är ritat 1953 av Brita Grep 
som var en heraldisk konstnär. 
 Den heraldiska beskrivningen: ”I rött fält,  
ett topografiskt gästgiveritecken av guld,  
omgivet av en ring av silver.”

Ta kontakt med fältsekreterarna 
på telefon 070-298 13 56 eller via 
e-post faltverksamhet@gislaved.se

Du kan följa dem på Facebook (Fältarna Gislaved) 
och Instagram (faltarnagislaved).

Kommunvapen med symbol för gästgiveri
I Gislaveds kommun har det historiskt funnits många 
gästgiverier och övernattningsställen utmed de stora 
vägarna. Ett kommunvapen ska visa något karaktäris-
tiskt från ortens historia eller näringsliv och vara något 
unikt. Symbolen på Gislaveds kommunvapen har där-
för fått det gamla karttecknet för gästgiveri – en symbol 
som vi tycker symboliserar öppenhet, gästfrihet och 
kommunikation.

 Även du som förälder kan vända dig till fältarna med 
frågor och funderingar som handlar om att vara tonårs-
förälder.
 Fältverksamheten i Gislaveds kommun utgår idag 
från Gula huset på Norra Storgatan 1 i Gislaved. 

mailto:faltverksamhet%40gislaved.se?subject=
http://facebook.com/faltarnagislaved
http://www.instagram.com/faltarnagislaved
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Framgångsrikt företagande på en liten ort

I Skeppshult har det sedan länge funnits en stark  
inriktning mot metallindustri. Skeppshults gjuteri och 

Skeppshultcykeln har funnits sedan början av 1900- 
talet och är idag välkända varumärken för de flesta i 
Sverige, men även utomlands har gjutjärnspannorna 
och cyklarna från den lilla orten fått stort genomslag. 
 Skeppshultcykeln grundades 1911 i Skeppshult. 
Grundaren Albert Samuelsson började vid denna tid till-
verka cyklar i ett litet uthus på gården. År 1920 byggdes 
fabriken som finns kvar än idag, och sedan dess har 
företaget funnits kvar på samma plats, om än i betydligt 
större skala idag. 
 Jonas Andersson är vd för Skeppshultcykeln och  
enligt honom finns det enbart fördelar med att driva  
företag på en liten ort som Skeppshult. Han tror att 
många känner stolthet för de stora företagen på orten 
men menar att det också sätter lite press på dem. 
 – Vi känner att vi som stort företag har ett visst ansvar 
över orten och är väldigt måna om att stötta föreningar 
och hela tiden se till att Skeppshult får det lite bättre, 
säger Jonas.

A rbetar du för individer i behov av stöd? Behöver 
du själv stöttning för att komma in på arbets-

marknaden eller förbättra din livssituation?
 Insatskatalogen är nu digital och samlar insatser för 
den som behöver stöd för att närma sig arbete, studier 
eller annan sysselsättning. Den innehåller även aktiviteter 
vars syfte är att öka människor inkludering i samhället 
samt deras välmående. Katalogen startades av Sam-
ordningsförbundet Centrala Östergötland och var först 
en broschyr i pappersformat som 2017 utvecklades till 

Insatskatalogen – för att hitta rätt stöd

 Han berättar att det lokala engagemanget varit en 
viktig del i företaget hela tiden, inte minst i ägarstruktu-
ren. När företaget såldes för första gången 1989, var 
det viktigaste för familjen Samuelsson att någon med 
förståelse för varumärket och kännedom om bygden 
tog över det. De hoppades på att någon ville fortsätta 
utveckla Skeppshultcykeln med samma vision och tro 
på en långsiktig verksamhet på plats i Skeppshult.  
Jonas och hans bror Magnus tog över företaget 2010 
och har sedan dess fortsatt att driva Skeppshultcykeln 
i samma anda som tidigare ägare.
 – Det har aldrig funnits planer på att flytta företaget 
eller delar av det någon annanstans. Vi vill bygga ett 
starkare Skeppshult – i Skeppshult. Vi tror på att ha 
kontroll över så mycket som möjligt på plats i våra loka-
ler och tittar hela tiden efter möjligheter att utveckla 
produktionen här, säger Jonas. 
 År 1906 startade bröderna Carl och Henning 
Anders son ett järngjuteri i Skeppshult efter att Carl 
hade spenderat några år i USA och lärt sig gjuteriteknik. 
Till en början var det viktlod och  
järnläster för sko industrin  
som tillverkades och det 
dröjde många år innan 
man började fokusera 
på stekpannor. Idag är 
gjuteriet i Skeppshult 
det enda kvarvarande  
i Skandinavien som till-
verkar hushållsprodukter  
i gjutjärn. De är framför allt 
kända för sina berömda stek-
pannor och grytor av hög kvalitet. 

ett digitalt sökverktyg. I september förra året introduce-
rades insatskatalogen i Finnveden (Värnamo, Gislaved 
och Gnosjö) och snart finns den över hela Sverige.
 Katalogen innefattar olika insatser och aktiviteter som 
drivs av såväl kommuner och regioner som arbetsför-
medling och privata aktörer. 
 På insatskatalogen.se kan du som privatperson eller 
myndighetspersonal läsa mer om insatskatalogen och 
söka bland de aktiviteter och insatser som finns. 

http://insatskatalogen.se
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HJÄLPMEDEL – tillgänglig teknik

P ersoner som inte känner trygghet kan ansöka om 
olika insatser enligt socialtjänstlagen. Som en del 

av hemtjänstens trygghetsservice finns bland annat 
möjlighet till tillsyn. Tillsynen kan beviljas till den som 
behöver en tidsmässigt kortare kontakt med personal, 
både under dagen och natten. Sedan cirka två år till-
baka erbjuds tillsynen under natten även digitalt. 

Fördelar för både brukare och hemtjänstpersonal
Efter en testperiod där några brukar fick prova på att få 
sina nattliga tillsyner digitalt, gjordes intervjuer för att höra 
hur de upplevt övergången till det digitala. Reaktionerna 
hos brukarna och deras anhöriga var mycket positiva. 
Malin Karlsson som arbetar som välfärdstekniker i digi-
tala serviceteamet, berättar att många brukare sover 
bättre nu när de inte behöver störas av personal som 
fysiskt kommer för att titta till dem under natten.  
 – För vissa kan det vara förvirrande att få besök mitt  
i natten, vilket gör att tillsynen då nästan får motsatt  
effekt och blir något som skapar oro istället för trygghet. 
Är man lättväckt eller har svårt att somna om kan digi-
tal tillsyn därför vara en jättebra lösning. Sömnen är 
otroligt viktig, fungerar inte den så kan den ha stor  
påverkan på vårt mående, säger Malin.  
 Enhetschef för hemtjänsten, Alma Maslan berättar 
att man sett fördelar med de digitala tillsynerna även  
för personalen. Tack vare tekniken kan de lägga sin tid 
och kompetens på annat där den behövs mer. 
 – Fysiska besök görs fortfarande dagtid och för de 
som har behov görs sådana även under natten. Digitala 
tillsyner frigör värdefull kompetens då vi inte behöver 
lägga ner arbetstid på att förflytta oss mellan olika orter. 
Det gör att undersköterskor kan ägna sig åt andra  
arbetsuppgifter istället, så som personlig omvårdnad. 
Jag tycker att det är viktigt att utnyttja tekniken där det 
går, då får vi mer tid för saker där vår kompetens inte 
kan ersättas, säger Alma. 

Hur fungerar digital tillsyn?
De digitala tillsynerna görs via en mörkerseende kamera 
som installeras i brukarens hem och kopplas upp via 
en trådlös router. Kameran gör det möjligt för behörig 
operatör på trygghetscentralen att genom en dator, 

Mona Forslund är en av de som har nattrokamera och uppger att 
hon och hennes anhöriga känner sig trygga med digital nattillsyn. 

Har du behov av insatser eller vill 
du ändra de insatser du har idag?
Ring till 0371-810 00 så hjälper våra 
kommunvägledare dig vidare.

Ökad trygghet och 
ostörd sömn med 
digital tillsyn

titta till brukaren vid den tidpunkt man kommit överens 
om. Ingen ljudavlyssning eller lagring kan ske och det 
är endast vid den överenskomna tidpunkten som  
operatören tittar i kameran. Skulle det under tillsynen 
ske något som avviker från det normala, kontaktas 
hemtjänstens nattpatrull som då gör ett fysiskt besök.

Biståndsbedömda insatser
Det finns flera typer av insatser som utförs av hem-
tjänsten. Alla insatser handläggs av en bistånds- eller 
LSS-handläggare som gör en individuell prövning av 
behovet av den specifika insatsen. För den som beviljats 
insatser, skapas en individuellt anpassad hemtjänst uti-
från brukaren och de anhörigas önskemål och behov.
 – Vi utgår alltid från brukaren och försöker hitta en 
lösning för just den personen. Behoven ändras ständigt 
och då anpassar vi insatserna efter det. Det viktigaste 
för oss är att våra brukare känner sig trygga och be-
kväma och det är alltid deras behov som står i fokus, 
säger Alma.



21

S trandskydd är ett skydd som gäller vid samtliga 
hav, sjöar och vattendrag i Sverige. Det tillkom 

1950 i syfte att bevara förutsättningarna för friluftsliv. 
Idag är strandskyddet även till för att skydda djur- och 
växtlivet på land och i vatten.

Vad innebär det?
Inom strandskyddsområden är det förbjudet att vidta 
vissa åtgärder. Förbudet kan till exempel gälla uppföran-
de av nya byggnader, anläggningar och anordningar. 
Det gäller även andra åtgärder som kan skada växter 
och djur, till exempel nedtagning av träd och muddring. 

Inom strandskyddat område är det inte tillåtet att:
• bygga nytt
• ändra befintliga byggnader till nytt ändamål
• gräva eller förbereda för byggnation
• uppföra anläggningar eller anordningar som hindrar 

eller försvårar för allmänheten att beträda ett område 
som annars skulle vara allemansrättsligt tillgängligt

• vidta åtgärder som väsentligt förändrar livsvillkoren 
för djur- eller växtarter

Var gäller strandskyddet?
Generellt gäller strandskyddet 100 meter från strand-
kanten, både inåt land och ut i vattnet och omfattar alla 
stränder intill hav, sjö och vattendrag oavsett storlek. 
Reglerna gäller både i tätort och i glesbygd, oavsett om 
det finns gott om sjöar och vattendrag samt oavsett  
vilka naturtyper och arter som finns. På några platser, 
till exempel i en del tätorter, är strandskyddet borttaget 
och på vissa platser är det utvidgat upp till 300 meter 
från strandlinjen. 

Strandskydd för att nyttja och bevara områden

Ansök om strandskyddsdispens  
eller ställ din strandskyddsfråga  
via vår e-tjänst på: gislaved.se
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Strandskyddsdispens
I vissa fall kan du få dispens från strandskyddet. För att 
få dispens krävs särskilda skäl och åtgärderna måste 
vara förenliga med strandskyddets syften. Även om  
det finns särskilda skäl kan inte dispens ges om de  
biologiska värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt. 
 I de flesta fall är det kommunen som tar beslut om  
dispens. Inom vissa områden, till exempel inom natur-
reservat, beslutas undantag av Länsstyrelsen.

Exempel på särskilda skäl för strandskyddsdispens: 
• området har redan tagits i anspråk på ett sätt  

som gör att det saknar betydelse för strand-
skyddets syften

• området är avskuret från stranden av till exempel  
en väg, järnväg, bebyggelse eller verksamhet och 
saknar därför betydelse för allmänheten

• området behövs för att utvidga en pågående  
verksamhet och utvidgningen kan inte genomföras 
utanför området

• området behövs för en anläggning som för sin  
funktion måste ligga vid vattnet och behovet kan 
inte tillgodoses utanför området 

• området behöver tas i anspråk för att tillgodoses ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området

• området finns utpekat som så kallat landsbygds-
utvecklingsområde

Tillsyn
Det är kommunens uppdrag och i vissa fall Läns-
styrelsens att kontrollera att bestämmelserna om 
strandskydd följs. Detta kallas för tillsyn. 

http://www.gislaved.se
http://www.symbolbilder.se
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Gör så här: 
Leta reda på minst 20 stycken ord på temat ’hemester’ 
som finns i flätan. De är minst fyra bokstäver långa.  
Orden finns både horisontalt och vertikalt. De skrivs 
både fram- och baklänges. Lycka till !

Vinnarna av förra ordflätan:
– Camilla Johansson, Broaryd
– Hanna Larsson, Burseryd
– Lisbeth Junerud, Gislaved

ORDFLÄTA

Tävla och vinn
AA TT RR OO JJ KK SS II II AA WW AA HH LL ÖÖ PP AA RR SS PP ÅÅ RR

GG RR EE NN OO II TT II DD AA RR TT SS KK RR EE VV TT NN AA HH OO

OO ÄÄ VV EE NN TT YY RR SS LL EE KK PP AA RR KK AA LL LL BB AA DD

YY DD AA KK LL AA VV AA KK EE II RR EE SS SS JJ ÖÖ LL II VV DD EE

II GG RR EE LL LL AA NN EE LL LL OO PP CC YY KK LL II NN GG NN LL

SS ÅÅ MM TT TT AA RR KK SS OO CC KK EE RR DD RR II CC KK AA UU BB

GG RR AA LL SS SS YY PP ÅÅ BB AA RR FF OO TT AA VV ÄÄ DD EE RR AA

LL DD LL EE RR EE GG ÄÄ LL UU NN AA TT UU RR BB II NN GG OO FF NN

AA GG UU TT SS KK EE LL ÖÖ YY LL LL AA RR SS LL II BB DD ÅÅ LL AA

SS PP OO NN TT AA NN II DD RR OO TT TT VV II LL RR AA MM MM OO SS

SS MM UU LL TT RR OO NN SS TT ÄÄ LL LL EE NN SS AA RR OO NN GG ÄÄ

Visste du att
… räddningstjänsten söker deltidsbrandmän i  
orterna Reftele, Burseryd och Smålandsstenar?  
Anmäl ditt intresse och läs mer om vad arbetet innebär 
på gislaved.se/deltidsbrandman

…utställningen Allt kött är hö öppnar till midsommar  
(23 juni) i Gamla Gummifabriken på Åbjörnsgatan i 
Gislaved? Läs mer på: gislavedskonsthall.se

… vi direktsänder och eftersänder våra kommun
fullmäktigemöten på webben? Besök: gislaved.se/kf

Skicka in ditt svar senast 31 oktober 2021. 
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun,  
Kommunikationsavdelningen, 332 80 Gislaved.  
Märk kuvertet med ’Kommuntidning’. Du kan även 
e-posta orden till: kommuntidning@gislaved.se  
Kom ihåg att ange namn och postadress! 

Genom att skicka in tävlingsbidraget, samtycker du till att  
ditt namn och bostadsort publiceras i nästa nummer om  
du vinner. Vi drar tre vinnare som får varsitt pris.

… i vår eportal hittar du kommunens externa 
etjänster och eblanketter? Där erbjuder vi en rad  
olika tjänster du kan utföra själv, direkt på webben,  
när det passar dig, dygnet runt.

… i september skickas det ut en medborgarunder
sökning från Statistiska Centralbyrån (SCB) till 1 200  
utvalda mottagare i Gislaveds kommun? Du som får 
enkäten i din brevlåda, svara gärna på den. Dina svar 
och synpunkter är värdefulla för oss.

http://www.gislaved.se/deltidsbrandman
http://gislavedskonsthall.se
http://www.gislaved.se/kf
mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=
http://www.gislaved.se
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GISLAVEDS KOMMUN

SVARSPOST
20636804
332 20 Gislaved

Vi glömmer ofta allt bra som finns nära oss. Hur kan vi öka stoltheten i kommunen?
Vilka guldkorn, smultronställen, favoritorter eller egenskaper vill du lyfta och hylla inom vårt geografiska område?





ENKÄT

Vi vill veta vad du tycker
G islaveds kommun gör en mindre undersökning 

för att kunna kommunicera bättre i våra kanaler.

Var bor du i kommunen? 
  I kommunens centralort   I annan tätort i kommuen
  Utanför tätort

Vilken åldersgrupp tillhör du? 
  18 – 29 år    30 – 49 år
  50 – 64 år   65 +

Hur många språk behärskar du i tal och skrift? 
  Endast svenska   Två eller fler

Var hämtar du främst din information om  
kommunens verksamheter? 
  Via kommunens webbplats
  Via kommunens sociala medier
  Via skriftligt informationsmaterial
  Via annonser i lokala medier
  Via artiklar/reportage i lokala medier
  Via medarbetare i Gislaveds kommun
  Via vänner och bekanta
  Via informationsmöten
  Annat  ____________________________________________
  Hämtar inte information om kommunens verksamheter
Markera de tre viktigaste informationskanalerna. 

Var skulle du helst vilja hämta information om  
kommunens verksamheter? 
  Via kommunens webbplats
  Via kommunens sociala medier
  Via skriftligt informationsmaterial
  Via annonser i lokala medier
  Via artiklar/reportage i lokala medier
  Via medarbetare i Gislaveds kommun
  Via vänner och bekanta
  Via informationsmöten
  Annat  ____________________________________________
  Hämtar inte information om kommunens verksamheter
Markera de tre viktigaste informationskanalerna. 

Vilken kommunal information är du intresserad av? 
  Aktiviteter   Evenemang   Nyheter
  Organisation   Service   Utbildningar
Flera alternativ kan markeras. 

Vad tror eller tycker du om kontaktcenter  
i Gislaveds kommun? 
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Vet inte/Ingen åsikt

Hur tycker du att det fungerar att få svar på dina frågor 
om kommunen och dess verksamheter? 
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Ingen åsikt
Det kan vara både att du själv söker information eller  
om du vänder dig direkt till kommunen. 

Skanna koden med mobilkameran för att nå  
enkäten på: gislaved.se/omkommunikation

Svara gärna på frågorna och skicka in med svarspost.  
Portot är betalt. Du kan även svara på frågorna digitalt.

Hur tycker du kommunen informerar  
vid samhällsstörningar? 
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Vet inte/Ingen åsikt
Till exempel strömavbrott, extremt väder, översvämning,  
problem med dricksvatten och avlopp. 

Hur tycker du kommunens information om vad du kan 
göra för att minska din miljö- och klimatpåverkan är?
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Vet inte/Ingen åsikt

Har du under de senaste 12 månaderna haft kontakt  
med någon tjänsteperson som arbetar i kommunen  
eller en av dess politiker? 
  Ja, med tjänstepersoner   Ja, med politiker
  Nej   Vet inte
Flera alternativ kan markeras. 

Vid den senaste kontakten med tjänstepersonen,  
hur blev du bemött?
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Vet inte/Ingen åsikt

Vid den senaste kontakten med politikern,  
hur blev du bemött?
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Vet inte/Ingen åsikt

Vilken av följande kontaktvägar vill du helst använda  
om du ska kontakta din kommun? 
  Mejl eller kontaktformulär på kommunens webbplats
  Telefon till tjänsteperson eller politiker
  Kommunens kontaktcenter
  Kommunens e-tjänster (via mina ärenden)
  Sociala medier (Facebook, Instagram, Twitter m.m.)
  Personligt möte
  Annat sätt (chatt, sms)
  Vet inte/Ingen åsikt

Vad tycker du om möjligheterna som kommunens  
invånare har att delta aktivt i arbetet med utveckling  
av kommunen? 
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Ingen åsikt
Till exempel medborgardialoger, samråd osv. 

Hur tycker du att kommunen informerar  
vid större förändringar i kommunen?
  Mycket dåligt   Ganska dåligt   Ganska bra
  Mycket bra   Ingen åsikt
Till exempel stadsplanering, byggnationer osv.

http://www.gislaved.se/omkommunikation
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