
Årsredovisningen 2019 i korthet

KOMMUNENS EKONOMI

P å följande sidor får du en kort sammanfattning av 
Gislaveds kommuns ekonomi, vart skattepengarna 

går och hur det gick för verksamheterna 2019. År 2019 
blev det ekonomiska resultatet plus 12 miljoner kronor.

Intäkter
Av de totala intäkterna om 2 201 miljoner kronor utgjorde 
kommunalskatten 1 388 miljoner kronor. På varje hundra
lapp betalade kommuninvånaren 21,99 kronor i skatt.  
I snitt per invånare var det cirka 46 300 kronor per år. 
Bara skatten räcker inte för att betala exempelvis  
förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. Därför får 
kommunen bidrag från staten. År 2019 var statsbidragen 
sammanlagt 381 miljoner kronor.
 Taxor och avgifter var sammantaget 103 miljoner 
kronor, cirka 5 procent av intäkterna.
 Övriga intäkter (försäljningsintäkter, hyror och  
arrenden, bidrag, reavinster och finansiella intäkter) 
uppgår till 329 miljoner kronor.

Kostnader
Kommunens totala kostnader 2019 var 2 188 miljoner 
kronor. Omräknat var kostnaderna cirka 73 000 kronor 
per invånare i Gislaveds kommun. En kommun är till 
stor del en serviceorganisation med människor som  
utför tjänster som invånarna behöver. Kostnaden för 
personal var också kommunens största omkostnad.  
År 2019 var det 1 400 miljoner kronor, cirka 64 procent 
av kommunens totala kostnader.
 Den näst största posten var material och tjänster, det 
vill säga livsmedel, skolmateriel, inventarier, utrustning 
av olika slag, konsulter med mera. Sådant kostade cirka 
530 miljoner kronor, eller 18 000 kronor per invånare.
 Avskrivningar handlar om den årliga värdeminskningen 
på exempelvis fastigheter, anläggningar, maskiner och 
bilar. De uppgick till 90 miljoner kronor eller 3 000 kronor 
per invånare.
 Bidragen var 67 miljoner kronor och bestod av bidrag 
till föreningar, samlingslokaler och enskilda. Per invånare 
blev det 2 000 kronor.

Har du noterat att intäkter minus  
utgifter blir 13 miljoner och inte 12? 
Det beror på att vi avrundat belopp 

för att det ska bli lättare att ta till sig informa tionen. 
12 miljoner kronor är vårt resultat och för den som 
vill fördjupa sig finns hela vår årsredovisning på:  
gislaved.se

http://www.gislaved.se
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Genom livet behöver vi använda oss av kommunens tjänster. 
Här är några exempel.

Vad fick du för pengarna?

… cyklar till jobbet i ur och skur.  
Han tar gärna vägen förbi biblioteket 
som fantastiskt nog har öppet både 
morgon och kväll. Kommunen har 
11,6 mil gång och cykelvägar och 
sju bibliotek, varav två med kvälls
öppet.

Ahmad, 41 år

… pluggar till elektriker vid  
Gislaveds Gymnasium. Precis som 
alla andra elever på de nationella  
programmen får han en lånedator  
under utbildningstiden. Skolan har 
1 027 elever med nio yrkesprogram, 
fem högskoleförberedande program, 
fem introduktions program och två 
program på särskolan.

William, 18 år
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…älskar sin förskola,  
särskilt när barnen får gå  
på äventyr i skogen tillsammans.  
I kommunen finns 33 kommunala  
förskolor och fyra i privat regi.  
Även omsorg på kvällar, nätter  
och helger erbjuds.

Mika, 4 år

… känner sig trygg i ett av  
kommunens 9 särskilda boenden  
med sammanlagt 295 platser.  
Tidigare var hon en av de 570  
invånare som hade hemtjänst.

Karin, 87 år

…är tränare för dotterns fotbolls
lag, spelar själv korpfotboll och  
gillar att heja på volleybollaget.  
I kommunen finns 24 idrotts
anläggningar av olika slag och  
33 friluftsanläggningar (som bland  
annat elljusspår och badplatser).

Marie, 46 år
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Redovisning av budget och utfall per nämnd
Skola, omsorg och vård är de stora verksamheterna 
som kräver mest personal och alltså kostar mest. 
 I diagrammet nedan visas utfall, vad verksamheten 
verkligen kostade i rubriken. Budget samt årets resultat 
per nämnd finns i texten under. Kulturnämnden: 

 34 miljoner kronor 
Har ansvaret för bibliotek, allmänkultur och  
föreningsstöd. Budgeten var på 36 miljoner kronor 
och resultatet var ett överskott på 2,3 miljoner.

Vart går pengarna?

Barn- och utbildningsnämnden:  
 817 miljoner kronor 
Många verksamheter ryms i den här sektorn:
• förskola och förskoleklass
• fritidshem
• grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola
• musikskola
• vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna, 

svenska för invandrare, yrkeshögskola med mera.

Hela budgeten var på 814 miljoner kronor, varav  
grundskolans del var störst med 333 miljoner kronor. 
Resultatet blev ett underskott på 3,7 miljoner kronor. 
Det berodde främst på att skolskjutskostnaderna  
ökade under året. 

Räddningsnämnden:  
 37 miljoner kronor 
Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor och  
bränder. Verksamheten drivs gemensamt för Gislaveds 
och Gnosjös kommuner. Gislaveds andel av budgeten 
var på 33 miljoner kronor och årets många skogs
bränder ledde till ett underskott på 3,5 miljoner kronor. 
Utöver bränderna var det ett stort antal deltidsmän 
som genomgick sin grundutbildning vilket medfört  
stora utbildningskostnader.

Övrigt:  
 16 miljoner kronor 
Här finns bygg och miljönämnden, överförmyndar
nämnden, fastighet och servicenämnden med mera.
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Socialnämnden:  
 640 miljoner kronor 
Den nästa största sektorn innehåller bland annat:
• individ och familjeomsorg med försörjningsstöd
• hälso och sjukvård
• äldreomsorg
• omsorg om funktionshindrade
• vård och stöd till psykiskt sjuka
• flyktingfrågor och integration.

Budgeten var på 617 miljoner kronor. Resultatet var  
ett underskott om 22,9 miljoner kronor. I början av  
2019 prognostiserades ett underskott för social
nämnden på cirka 41 miljoner kronor. Det fattades  
beslut om stora anpassningar. Effekten av besluten  
har inte blivit tillräck liga för att nå budget i balans  
under 2019. Alla verksamheter har arbetat med  
anpassningar för att bli mer kostnadseffektiva.

Fritid- och folkhälsonämnden:  
 45 miljoner kronor 
Upplåter anläggningar, ansvarar för bad  
och bowling samt ger bidrag till föreningar.  
Budgeten var på 51 miljoner kronor och  
gav ett överskott om 5,9 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen:  
 97 miljoner kronor 
Ansvarar för bland annat kommunledning, översiktlig 
planering, säkerhet och digitalisering. Resultatet var  
ett överskott om 5,3 miljoner kronor.

Tekniska nämnden:  
 44 miljoner kronor 
Sköter bland annat gator, vägar, parker samt 
vatten och avlopp. Budgeten gav ett överskott 
om 1,7 miljoner kronor.Vad visar diagrammet?

Här visas direkta kostnader för att 
driva kommunens verksamheter.  

Notera att de totala kostnaderna är något större. 
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Kastanjens förskola i Anderstorp.

Gislaved Drum Corps och drillf lickor vid invigningen. Formel 1-bilen längs riksväg 27.

Året som gått – stort och smått under 2019

Nästan på dagen fyra år efter att tanken på en ny 
sporthall i Smålandsstenar på allvar började gro, 
invigdes det nya sportcentret den 7 september. 
Nordin Sportcenter är resultatet av ett gott sam
arbete mellan kommunen och ett aktivt förenings
liv i Smålandsstenar och innehåller sporthallar, 
motionsrum och gym. Allt med digitaliserade lås
system och generösa öppettider som gör till
gängligheten mycket bättre än tidigare.

Nordin Sportcenter i Smålandsstenar

I juni invigdes Anderstorps tätortssymbol, en full
skalig kopia av Formel 1bilen Ronnie Peterson 
körde 1973. Den står utmed riksväg 27, vid den 
västra avfarten mot Anderstorp och är nu en stolt 
symbol för orten och hela kommunen.

Tätortssymbol

I Anderstorp har en ny förskola med gott om plats 
för lek och kreativitet öppnat, Kastanjens förskola.

Ny förskola i Anderstorp

Under året har AB Gislavedshus färdigställt 16  
lägenheter i Hestra.

Nya lägenheter i Hestra

Många skogsbränder härjade i Gislaved och  
Gnosjö kommuner. Antalet utryckningstimmar var 
5 100 mellan januari till juni medan det under hela 
2018 var 5 900 timmar. Årets insatser har varit helt 
beroende av det goda samarbetet med kollegor 
från framför allt länet, men även sydöstra Sverige.

Bränderna



7

I maj invigdes en ny brandstation i Burseryd där 
allmänheten bjöds in till öppet hus. Den nya lokalen, 
på Villstadsvägen, ligger centralt på orten och har 
renoverats för att passa för ändamålet. 

Ny brandstation i Burseryd

För att öka säkerhet och trygghet för invånare har 
nya cykelvägar byggts i Gislaved och Smålands
stenar med fokus på barnens väg till skolan samt 
säkrat upp vissa korsningar där den oskyddade 
trafikanten korsar gatan.

Nya cykelvägar

Startades upp i början av 2019. Där sitter politiker 
som är valda av kommunfullmäktige för att arbeta 
med medborgardialoger kring demokrati och 
samhällsutveckling. Under året har beredningen 
träffat flera olika grupper av invånare. Allt från 
gymnasieungdomar till pensionärer har fått tycka 
till och komma med kloka förslag och idéer som 
det ska arbetas vidare med.

Demokratiberedningen

Meröppet vid Anderstorps bibliotek invigdes den 
24 juni. Genom tekniska lösningar är dessa lokaler 
tillgängliga för besökare alla dagar med passer
kort även efter bemannade öppettider. Meröppet 
bibliotek finns redan i Smålandsstenar och ett  
arbete pågår att ta fram en plan för införandet av 
fler meröppna bibliotek. Biblioteksverksamheten 
når genom sina filialer och bokbuss samtliga geo
grafiska områden i kommunen. 

Meröppet på bibliotek

Det ska vara trevligt att vistas i våra tätorter. För 
Gislaveds tätort har det tagits fram ett idé och 
gestaltningsprogram som visar hur de centrala 
delarna kan utvecklas för att bli mer attraktiva att 
bo och vistas i. Namnet är Mötesplatsen vid Nissan 
eftersom ån ska få en mer central roll framöver. 
Under året blev det även klart att ett nytt bostads
hus ska byggas utmed Ängsgatan.

Utvecklingsprojektet för Anderstorp heter Bro till 
bro. Där vill vi utveckla området mellan Brogatan 
och Kvarngatan med fler bostäder, möjligheter till 
näringsverksamhet, grönområden och mötes
platser. För att få in förslag och synpunkter från 
människor i olika åldrar, kommersiella aktörer och 
politiker genomfördes ett flertal dialoger och 
workshops under 2018 och 2019.

Centrumutveckling

Kommunen klättrar upp på plats 20 av 136 på listan 
av de landsbygdskommuner som är mest aktiva på 
miljöområdet enligt tidningen Aktuell hållbarhets 
ranking. Kommunens miljöarbete har under lång tid 
varit en viktig del i kommunens utveckling men  
arbetet har på senare år både breddats och skärpts. 
Detta har gett resultat i form av en kraftig klättring 
upp på listan över miljöbästa kommuner.

Bland miljöbästa landsbygdskommuner 

Meröppet alla dagar med passerkort kl. 7 – 22.
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