
Socialdemokraternas förslag 

Mål kommunfullmäktige 2023: 

Målområde det goda livet 
Namn, målförslag 2023 Beskrivning 
Ge barn och unga goda uppväxtvillkor  

 
Gislaveds kommun ska sträva efter att skapa förutsättningar för alla 
barns möjlighet till goda uppväxtvillkor med en upplevd trygghet 
och god hälsa. Vårt uppdrag är att möjliggöra ett samhälle med 
nolltolerans mot droger och mobbning. Det är viktigt att barnens 
och de ungas perspektiv är i fokus i alla verksamheter och att fler 
barn och unga ges möjlighet att delta i förenings- och kulturlivet. 
Detta underlättar vi genom att utveckla mötesplatser/arenor för 
olika behov, och sänker tröskeln till deltagande genom att 
avskaffa/sänka avgifter till olika verksamheter. Barn behöver i större 
omfattning ha tillgång till förskola och fritids. 

 
Fler individer skall få tillgång till vuxen- och 
vidareutbildning för att stärka möjligheten till 
egenförsörjning. 

En modern vuxenutbildning ger möjligheter för individens 
kompetensutveckling för att komma vidare till nya arbeten. Detta 
ger också förutsättningar till näringslivets och samhällets behov av 
kompetensförsörjning. Vi behöver stort fokus på att öka utbudet av 
utbildningar inom alla sektorer. 
 

 

Möjlighet till god livskvalitet och ett tryggt 
åldrande 

 

Att aktivt kunna delta i samhället och ha inflytande över sin vardag, 
ökar livskvalitén. Att få finnas i ett socialt sammanhang är viktigt för 
att skapa trygghet, förebygga ensamhet och främja psykisk hälsa. 

Fler barn och unga skall klara skolmålen Riktade satsningar i skolan ökar möjligheten för barn- och unga att 
förbättra sina skolresultat och därigenom få en bra start i livet. 

 

Målområde attraktivitet och hållbar utveckling 
Namn, målförslag 2023 Beskrivning 
Attraktiva boenden för olika målgrupper Vår kommun skall ha attraktiva och hälsofrämjande boendemiljöer, 

allt från det mindre boendet för ungdomar till mer flexibla bostäder 
för de med särskilda behov, familjer och den äldre generationen. Vi 
ska främja ett ökat antal bostäder genom att färdigställa detaljplaner 
och byggklara tomter. 

 
Uttagen energi bör vara förnyelsebar. Samtliga 
kommunala fastigheter ska omfattas av 
energieffektivisering. 

 

Vi ska öka den förnyelsebara energianvändningen för att minska 
klimatpåverkan och koldioxidutsläppen. Detta utgör centrala 
åtgärdsområden för att uppnå ett hållbart samhälle. Det är angeläget 
att öka antalet installerade solceller, använda grön el, fjärrvärme, 
vindkraftsenergi och vätgas samt driva på utvecklingen av nya 
energislag, som tar hänsyn till människa och natur. 
 

 
Tillgång till rent vatten och effektiv vattenrening 

 

Klimatsäkring och förstärkt skydd av dricksvattenresursen och 
vattenanläggningar kräver ett förebyggande arbete. Rening och 
återanvändning av vårt avloppsvatten måste ske på ett långsiktigt 
hållbart sätt. 

  



Målområde företagsklimat och näringslivssamverkan 
Namn, målförslag 2023 Beskrivning 
Utveckling av infrastruktur. 

 
Genom att förutsättningarna för arbetspendling inom och till kommunen 
förbättras kan näringslivet enklare få tillgång till den kompetens som 
efterfrågas. Vi behöver se över våra egna förutsättningar att möjliggöra 
lokala busslingor inom Gislaveds kommun. 

 
Stärka näringsverksamheters utveckling i 
kommunen genom att snabbt kunna erbjuda 
mark där efterfrågan finns. 

 

Kommunen ska detaljplanera och färdigställa områden som kan erbjudas 
för utveckling samt ny- och tillbyggnad av industri- och handel. 

 

 

Målområde Attraktivare arbetsgivare 
Namn, målförslag 2023 Beskrivning 
Förbättrad arbetsmiljö och ökad delaktighet 
för medarbetarna.  

 

Personalen är kommunens största och viktigaste tillgång. Våra 
medarbetare skall trivas på arbetet och ha en utvecklande 
arbetssituation, som ger möjlighet till både utbildning, karriär och 
kompetenshöjande åtgärder.  
Faktorer för att lyckas med vårt mål är att stärka aktivt medarbetarskap, 
ledarskap och verka för en god samverkan med de fackliga 
organisationerna. Personal ska få möjligheter till validering och 
kompetensutveckling på arbetstid.  
Att förändra kulturen i verksamheterna så att alla känner delaktighet och 
vågar vara aktiva är en av de viktigare åtgärderna.  
Arbetsmiljön skall vara föremål för ständig utveckling och ge 
förutsättningar för ett hållbart arbetsliv. Delaktighet i arbetsmiljö och 
arbetsplanering skapar tillit och stärker organisationen. 
Trygga anställningar är ett måste. Heltidsarbete ska vara en rättighet och 
delade turer skall i möjligaste mån tas bort. 

 
 

  



Uppdrag 2023: 

Uppdrag 2023 
Uppdrag till Namn, uppdrag Beskrivning 
Barn- och 
utbildningsnämnden 

Minska antalet barn i 
förskolegrupperna 

Genom att anpassa och/eller öka antalet 
lokaler samt anställa fler förskolelärare och 
barnskötare kan antalet barn i barngrupperna 
minskas 
2023-12-31 

Barn- och utbildningsnämnden Utreda möjligheter att utveckla 
ett tvålärarsystem i grundskolan. 

Genom att ha två permanenta pedagoger i 
varje klass skulle en ökad flexibilitet finnas men 
också en tryggare tillvaro för barnen. Minst en 
pedagog ska vara behörig i ämnena. 
2024-05-31 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Tekniska Nämnden 
 

Inom området för bidrag till 
föreningslivet utveckla ett 
särskild ”städpeng”. 
 

Föreningarna skall kunna få en ersättning om 
man tar på sig uppdraget att städa i kommunen 
inom ett anvisat område i en aktivitet under 
begreppet ”Håll Gislaveds kommun ren” 
2023-06-30 

Barn- och 
utbildningsnämnden 

Utreda konsekvenserna av att 
öka antalet timmar i förskolans 
15 timmars verksamhet från 15 
till 20 tim/vecka 

 

Ge barnen utökade möjligheter att få aktiv del 
av förskolans verksamhet. 
Ta reda på vilka effekter ett utökat antal 
timmar i förskolan genererar. Lokaler, 
personalbehov, deltagande i måltider, barns 
mående mm 
2023-06-30 

Kommunstyrelsen Erbjuda tillsvidareanställningar 
som minskar behovet av tim- 
och vikarieanställningar. 

Främja arbetet med heltidsresan och kraftig 
minskning av delade turer. 
 
2024-12-31 

Fritid- och folkhälsonämnden 
Fastighet- och servicenämnden 

Färdigställa simanläggning i 
Gislaved för att främja en god 
hälsa och simkunnighet 

En ny modern simanläggning ska etableras på 
området ”Gisle”. Arbetet skall genomföras 
tillsammans med föreningslivet och andra 
intresserade parter.  
2025-12-31 

Fastighet och- servicenämnden 
Fritid- folkhälsonämnden 
Kulturnämnden 

Färdigställ publikhall i 
Anderstorps centrum  

Gislaveds kommun ska bidra till en aktiv fritid 
för våra innevånare. Att bygga en publikhall i 
Anderstorp 2025-2027 som på dagtid kan 
användas till kommunens kärnuppdrag. På 
kvällstid är det elitidrottens och 
kulturevenemangens aktiviteter utifrån de 
förutsättningar som hallen ger, som bidrar till 
kommunens tillväxt. 
2027-12-31 

 
Kommunstyrelsen i 
samarbete med 
Enter Gislaved AB 

Ta fram en strategi för kommunens arbete 
med näringslivsfrågor. 

Arbetet ska bedrivas i nära dialog med 
näringslivet och hålla en tillräcklig bredd för att 
fånga de utmaningar och förutsättningar som 
befintliga och tillkommande företag i 
kommunen möter. Det dokument som läggs 
fram för beslut ska ha ett strategiskt och 
långsiktigt perspektiv men också kunna tjäna 
som underlag i ordinarie planeringsprocesser. 

 


