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Inledning  

Detta dokument beskriver i korthet de slutsatser som beskrivs i 

kartläggningen ”Hur är läget, Gislaveds kommun?”. Kartläggningen innehåller 

beskrivningar, statistik och analyser och är ett underlag för att se vilka 

utmaningar och möjligheter som kommunen står inför kopplat till hållbar 

utveckling.  

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 
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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 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 
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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. 

 


