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V i vill att hela Gislaveds kommun ska vara en  
attraktiv plats med goda förutsättningar, hållbara 

boenden och trygghet för alla invånare. Här ska man 
kunna leva ett gott liv. En del i detta är att ha en bra 
näringslivsdialog som skapar förutsättningar för att få 
fler invånare i arbete. För oss i den styrande politiska 
majoriteten är det viktigt att göra rätt prioriteringar 
idag för att stå bättre rustade i framtiden.
 I Kommunplan 2019 – 2022 presenterar den politiska 
majoriteten riktningen för de kommande fyra åren. Det 
handlar om vilka utmaningar vi ser och vad vi vill göra.
 Viktigast just nu är det faktum att kommunen står inför 
ekonomiska utmaningar. Framförallt blir det allt svårare 
att täcka kostnaderna för väl färden. Det beror till stor del 
på att det efterfrågas allt mer välfärdstjänster. En del i 
detta har med vår befolkningsutveckling att göra, unga 
och gamla blir fler medan de i arbetsför ålder minskar. 
Det innebär att färre skatte betalare ska finansiera mer 
välfärd. Dessutom finns inte personal nog att anställa 
för att fylla alla behov. En svår nöt att knäcka.
 När färre ska leverera mer, utan att det går ut över 
kvaliteten, behöver vi titta på nya arbetssätt, nya sam
arbeten och inte minst hur vi kan utnyttja ny teknik. 
Därför har alla nämnder och bolag i kommunen fått i 
uppdrag att arbeta med digital verksamhetsutveckling 
och digitalisering.

Kommunens utveckling och utmaningar

Kommunplanen gör vi för att visa 
vad vi vill åstadkomma och peka ut 
riktningen för hur verksamheterna i 

kommunen ska utvecklas. Den görs en gång per 
mandatperiod och tillsammans med vision och  
värdegrund utgör planens prioriterade områden 
grunden för periodens planering. Planen är styrande 
för kommunens övergripande planeringsdirektiv  
(budget), nämndernas planering och de kommunala 
bolagens ägardirektiv.

I kommunplanen finns fyra prioriterade områden 
som verksamheterna ska arbeta utifrån: 
• Det goda livet
• Attraktivitet och hållbar utveckling
• Företagsklimat och näringslivssamverkan
• Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

Du hittar kommunplanen på:  
gislaved.se/kommunplan

Fredrik Sveningson, Carina Johansson, Pia Skogsberg, Anton Sjödell

 God ekonomi med ett stabilt överskott är en förutsätt
ning för leveransen av välfärdstjänster; det ger utrymme 
för utveckling, möjliggör nödvändiga investeringar och 
skapar trygghet vid konjunktursvängningar.
 Genom de förändringar vi påbörjat i år har vi sett till 
helheten för att förebygga ännu större problem i fram
tiden. Det kan uppfattas som tuffa åtgärder, men att 
agera kraftfullt nu är att ta ansvar och skapa en hållbar 
situation framåt. 
 Även om det finns utmaningar inför framtiden så  
avstannar inte utvecklingen i vår kommun. Ett exempel 
på detta är majoritetens beslut att ta fram en ny samlad 
utvecklingsplan för Anderstorp och Gislaved. Det är 
viktigt med en helhetssyn på områdets utveckling och 
planen kommer beröra både hur vi kan skapa möjlig
heter till centrala boenden nära vattnet och vikten av att 
ta hänsyn till åkermark vid exploatering mellan våra tät
orter. Vi ska utvecklas, men också behålla vår karaktär. 
 Att skapa goda förutsättningar för både attraktiva 
boenden och näringslivsutveckling är viktiga steg för 
att utveckla hela vår kommun i rätt riktning. 

Carina Johansson (C), Anton Sjödell (M),  
Pia Skogsberg (KD), Fredrik Sveningson (L)

http://www.gislaved.se/kommunplan
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 Strategiområdet berör undervisningsmiljön  
 våra barn och ungdomar befinner sig i. 

F orskning visar att eleven får den bästa undervis
ningen i en trygg och kreativ miljö där vetenskap 

och beprövad erfarenhet ligger till grund för det peda
gogiska arbetet. Undervisningen ska skapa demokra
tiska situationer där möjlighet ges till riktigt inflytande, 
delaktighet och medskapande. 
 Inkluderande lärmiljöer är öppna, flexibla och anpas
sas efter behov. Det finns möjlighet för alla att delta. 
Barn och ungdomar är olika och har rätt till respekt 
och tolerans för sina olikheter. Inkludering handlar om 
hur vi vill att vårt framtida samhälle ska se ut. 
 Tillgänglighet är att ha möjlighet att ta del av lärande 
och gemenskap oavsett vilken förskola eller skola man 
tillhör. Därför behöver verksamheten anpassas när det 
gäller pedagogisk, social och fysisk miljö.

Så här fungerar det i praktiken
Kommunens alla högstadieskolor deltar i ett forsknings 
och utvecklingsprogram med namnet Inkluderande 
lärmiljöer. Forskningsprogrammet drivs av forsknings
institutet Ifous i samarbete med Borås högskola.

D en antagna visionen innebär att: Barn och elever 
får de kompetenser och kunskaper som behövs 

idag och i framtiden. Alla barn och elever är en tillgång 
i gruppen och möts med respekt. Engagerad personal 
ger varje barn och elev möjlighet att utvecklas optimalt 
utifrån sina egna förutsättningar. Alla har högt ställda 
förväntningar på varandra. Tillsammans känner vi glädje, 
gemenskap och trygghet i lärandet.

Det är kommunens uppdrag och skolornas uppgift att 
skapa en likvärdig utbildning. Skolorganisationen ska 
stödja integration och inkludering, där alla elever ges 
möjlighet att nå målen i en bra lärmiljö. Som stöd för 
arbetet har barn och utbildningsnämnden tagit fram 
en strategi för verksamheterna; Strategi för fram-
gångsrikt lärande i Gislaveds kommun.

 Nordinskolan i Smålandsstenar är en av våra skolor 
som jobbar intensivt med att utveckla sin undervisning 
och lärmiljö. Lena Eriksson, förstelärare inom SO 
ämnena berättar om arbetet; 
 ”Hos oss ska alla elever känna sig välkomna och vilja 
komma till skolan varje dag. Eleverna ska känna till vad 
de ska träna på och vilket syftet är med lektionerna. 
Det är viktigt att vi pedagoger alltid har ett gott bemö
tande och en stark tro på elevernas förmåga att lära 
och utvecklas. Alla elever ska mötas med respekt och 
studiesituationen ska utformas utifrån behov och förut
sättningar. Det gör att eleverna mår bra, känner sig 
omtyckta och vet att de kan mycket. De är väl för
beredda inför det fortsatta livet. 
 Vi som arbetar med inkludering har upptäckt vilken 
otrolig vinst det är både för skolresultaten och elevernas 
personliga utveckling. Inkluderingsarbetet innebär även 
att vi som pedagoger tvingas reflektera djupare över 
undervisningen. Även om vårt samarbete fungerar bra 
lyckas vi inte utan att eleverna bidrar. Det märks att de 
inspireras när de ser att vi pedagoger hjälper varandra. 
De senaste årens satsning har gynnat allas utveckling.”

Inkluderande och tillgängliga lärmiljöer

Vision för barn- och utbildningsnämnden
TEMA UTBILDNING

Vision är bland annat något man vill uppnå. En vision uttrycks oftast  
som ett framtida tillstånd som man vill uppnå, och behöver inte uppfylla  
formella krav på realism, tids bundenhet eller mätbarhet. Källa: Wikipedia

 Tanken med strategin är att den ska medverka till 
att skapa en verksamhet med god kvalitet. Strategin 
består av fyra olika områden; Inkluderande och till
gängliga lärmiljöer, Digital kompetens i framkant, 
Språkutvecklande arbetssätt samt Samverkan med 
omgivande samhälle.

Inkluderande och  
tillgängliga lärmiljöer

Digital  
kompetens  
i framkant

Samverkan  
med omgivande 

samhälle

Språk- 
utvecklande  
arbetssätt
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 ”Med hjälp av lärplattan kan vi  
arbeta ännu mer med barnens 
språkutveckling. Appen Poly glutt 
är ett sådant exempel där digitala 
böcker på flera olika språk ger oss 
möjlighet att ge barnen en ökad 
språkförståelse oavsett moders mål. 
Barnen älskar att använda böckerna i lärplattan och 
de analoga, sida vid sida.”
 Förskolan har skapat en fast läsrutin. En pedagog 
läser samma bok i Polyglutt under en vecka. Pedago
gen läser boken på olika sätt vid varje tillfälle, exempel
vis långsamt, fort, tyst, högt eller byter dialekt för att 
utmana barnens förståelse. Variationen är till för att 
öka förståelsen för innehållet i boken och utveckla 
barnens språk. 
 I undervisningen får barnen exempelvis återberätta 
handlingen på varje sida, stanna upp och svara på  
frågor, samtala kring innehållet, fylla i ord i berättelsen, 
byta ut karaktärernas namn, eller byta ut andra ord i 
texten så sagan tar en annan vändning. 
 ”Vi ser att barnen får en större förståelse för innehållet 
i berättelsen och att de utvecklar sin språkförståelse 
när vi gör på det här sättet. Vi är väldigt glada över att 
kunna använda digitala verktyg. Det ger oss fler möjlig
heter att utveckla barnens begreppsuppfattning, se 
samband och ge dem nya sätt att förstå sin omvärld.”

Digital kompetens i framkant
TEMA UTBILDNING

 Strategiområdet berör modern teknik som  
 arbets- och lärverktyg för barn och ungdomar. 

B arns utveckling och lärande påverkas av 
digitalise ringen. Vår ambition är att vara ledande i 

användning av modern teknik där pedagoger med 
hjälp av digitala verktyg får ökad tillgång till metoder 
och arbetssätt att använda i undervisningen.
 Vi ska ha tillgänglig teknik som inspirerar pedagoger 
och barn att tillsammans lösa problem, omsätta krea
tiva idéer i handling och utveckla helt nya arbetssätt. 
Undervisning i digital kompetens handlar om att skapa 
förståelse för hur digitaliseringen påverkar samhället 
och hur individen själv kan påverka. Att använda och 
förstå digitala verktyg och medier är en viktig aspekt 
där grundläggande kunskaper om programmering är 
en del och faktagranskning av information en annan. 

Så här fungerar det i praktiken
Kommunen var en av de första i Sverige med att ta in 
digitala hjälpmedel, lärplattor, som verktyg i förskolan 
och skolan. Sara Forslund på Lyckås förskola i Anders
torp berättar hur det digitala och analoga samspelar, 
att det inte handlar om att bara jobba med lärplattan 
utan att få ut mer genom att kombinera; 



6

 ”STL innebär ett medvetet sätt  
att arbeta med digitalt skrivande. 
Modellen går att använda med 
olika texttyper i alla ämnen.  
Man kan exempelvis skriva labb
rapporter i NOämnena eller  
instruktioner och utvärderingar i 
slöjd. Vi lägger stor vikt vid att inspirera 
eleverna och ge förförståelse. 
 Eleverna skriver digitalt, på sina iPads, återkopplar till 
varandra och bearbetar sina texter med hjälp av olika 
checklistor, stödmeningar och hjälpfrågor. Därefter 
publiceras texten så att det inte stannar vid att endast 
läraren läser den. 
 Vi ser att det här skapar skrivglädje och det har lett 
till att fler elever lyckas med sina texter och att likvärdig
heten mellan pojkar och flickor har ökat. Eleverna upp
skattar att få respons från sina klasskamrater. Även ny
anlända och elever med funktionsvariation lyckas bättre. 
Vi är stolta över att se hur eleverna har utvecklats, 
både när det gäller skrivandet och att återkoppla till 
varandra, sedan vi började arbeta enligt STL. Vi är 
också glada över att kommunen satsar vidare på att 
utbilda lärare i modellen.”

 Strategiområdet berör språkanvändning  
 och språkutveckling. 

S pråket är det främsta redskapet för att tänka, 
lära och kommunicera. Genom språket utvecklar 

vi vår identitet, uttrycker känslor, tankar och förstår hur 
andra känner och tänker. En av skolans viktigaste 
uppgifter är att stimulera språkanvändningen och att 
följa elevernas språkutveckling. 
 Språket utvecklas när det används, inte bara inom 
ämnet svenska utan i alla ämnen och situationer i och 
utanför skolan. I all undervisning ska språkutveckling 
vara central eftersom en språkinriktad undervisning 
gynnar alla. Den språkliga förmågan ska ligga till grund 
i all kunskapsinhämtning.

Så här fungerar det i praktiken
Kommunen har satsat på att utbilda pedagoger i den 
språkutvecklande modellen STL som står för Skriva 
Till sig Lärande. Enligt forskning ökar lärandet och 
språkutvecklingen genom att kombinera pedagogik 
och digital teknik. 
 Gullviveskolan i Gislaved är en av skolorna som  
arbetar med STL. Petra Eliasson, förstelärare på  
Gullviveskolan berättar; 

Språkutvecklande arbetssätt
TEMA UTBILDNING
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MEDARBETARSKAP – MÖT EN UNGDOMSCOACH

T ommy Tolf arbetar sedan tre år som ungdoms
coach på Kulturplatån i Glashuset Gislaved.  

Han coachar framförallt ungdomar mellan 13 och 25 år, 
men verksamheten är öppen för alla åldrar. I Glashuset 
finns det kreativa rum i form av replokaler, musik och 
filmstudio, djrum, konstateljé, esportarena samt  
drama och danslokaler. 
 – Det roligaste med mitt jobb är att utifrån ungdomar
nas egna idéer ge dem förutsättningar till kreativt ska
pande. Det kan handla om så vitt skilda saker som att 
få ställa ut konst, utveckla sin YouTubekanal, bygga en 
Atraktor, genomföra en konsert eller spela in musik, 
säger Tommy. 
 Kulturplatån är en kreativ plats för alla som bor i 
kommunen. Där kan besökaren ta del av och skapa 
kultur utifrån vad man själv tycker om. Tommy berättar 
att den som har en idé om att göra något som inte 
finns idag gärna får höra av sig så kommer han och 
hans kollegor att undersöka vad som är möjligt. 
 – Dagens unga är vana vid att vuxna leder, hos oss 
får de lära sig att driva sina egna projekt. Min roll är att 
fungera som ett bollplank. Ibland är vi en inkörsport där 

Bollplank för våra ungdomar
vi är en första kontakt och sammanför olika personer, 
men för det mesta är vi med under hela processen, 
säger Tommy. 
 Det är inte bara Glashuset som är Tommys arbets
plats. Han är ofta på kommunens högstadieskolor och 
gymnasieskolan för att berätta om Kulturplatåns möj
ligheter. För andra sommaren i rad har ”Kultur på hjul” 
åkt runt i kommunen med hoppborg, pyssel och musik.
 – Jag är övertygad om att vårt arbete med att upp
muntra ungas egna kreativitet och stärka deras initiativ
förmåga är helt avgörande för vår kommuns framtida 
konkurrenskraft. Den som vill är välkommen att boka 
en coaching med mig, säger Tommy. 

Vad är den största utmaningen?
– Det är att coacha utan att curla. Ska våra unga bli 
ansvarsfulla och nyskapande samhällsbärare måste de 
få pröva sina egna vingar. Vill man lyckas är det viktigt 
att lära sig att våga misslyckas. De som blir riktigt fram
gångsrika är de som vågar, då är det viktigt att vi vuxna 
inte försöker skydda dem från misslyckanden. Erfaren
heterna är ju den bästa skolan, säger Tommy.
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TEMA UTBILDNING

 Strategiområdet berör tidiga kontakter  
 med arbetslivet. 

K ontakter med det omgivande samhället och 
arbets livet har stor betydelse i utbildningen hela 

vägen från förskola till vuxenutbildning. Vi ska ha en 
modern yrkes och arbetslivsorientering som förbere
der eleverna inför dagens och framtidens arbetsliv.  
Tillsammans med arbetslivet skapas en framtidsplan 
med ett tydligt arbets sätt för hur skola och arbetsliv 
kan samverka. Lärares och arbetslivets samverkan  
bidrar till elevens delaktighet i undervisningen och 
konkreta lärande situationer.

Samverkan med omgivande samhälle

I kommunen finns det 5 000 poten
tiella arbetsgivare inom privat och  
offentlig sektor. En del av SKAL 

arbetet är PRAO (praktisk arbetslivsorientering 
som genomförs i åk 8 och 9 i grundskolan).

Vill din arbetsplats vara med och forma morgon-
dagens medarbetare? Anmälan: gislaved.se/prao

Så här fungerar det i praktiken
I projektet SKAL arbetar kommunen med aktörer i 
samhället för att ge eleverna en stabil grund inför att 
de ska ut i arbetslivet. SKAL, som står för SKola och 
ArbetsLiv verkar också för att långsiktigt säkra den  
lokala kompetensförsörjningen i kommunen där beho
ven är stora, inte minst inom industrin. SKAL är ett sam
arbete mellan kommunens grundskolor och ett antal 
större företag och organisationer. Elevernas lärande 
knyts samman med dagens arbetsmarknad genom 
aktiviteter som fokuserar på arbetsliv, utbildning, och 
kompetens. Kunskapen tar eleverna med sig tillbaka 
till skolan och använder för att ge ökad mening och 
syfte under lektionerna.
 Ett av de företag som deltar i SKAL är Isaberg  
Restaurang AB som samarbetar med Isabergsskolan. 
I våras var klass 2 där för att lära sig om vilka yrken som 
finns, och hur man arbetar. Eleverna fick vandra runt i 
de olika konferensdelarna inne och utomhus, intervjua 
anställda med olika yrken och avslutningsvis baka kakor.

 VD:n för Isaberg Restaurang AB; Hans Palmgren 
tycker att det är värdefullt att vara med i SKAL. ”För oss 
är det viktigt att vara delaktiga i projektet. Redan i unga 
år behöver eleverna få en kontakt och inblick i arbets
livet. På så sätt förstår de lättare sammanhanget hur 
skatteintäkter och samhället fungerar och vilka möjlig
heter de själva har att påverka sin framtid.”
 Ann Bohlin Andersson, pedagog på Isabergsskolan, 
är tacksam för SKAL. ”SKAL ger oss möjligheter att 
undervisa ”på riktigt”! Vårt SKALföretag finns i elevernas 
närområde med arbetsuppgifter som motiverar och 
engagerar dem. Bland annat fick eleverna baka och 
servera en kakbuffé till sina föräldrar. Skolarbetet under 
SKAL veckorna genomfördes med stor glädje och 
härligt engagemang.”
Anna menar att morgondagens medarbetare får  
en bra förståelse för vad de lokala arbetsgivarna gör. 
Isaberg Höganloft har gett eleverna god insikt i hur det 
fungerar i arbetslivet och hur det är att arbeta som  
exempelvis kock, servitör eller restaurangchef. 

http://www.gislaved.se/prao
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FÖRETAGSVECKORNA 2019

K ommunledningen har under många år besökt 
företag i kommunen för att lära sig mer om 

närings livets förutsättningar och utbyta erfarenheter. 
Under våren genomfördes en större satsning där  
40 deltagare (politiker och tjänstepersoner i kommun
koncernen) under två veckor besökte sammanlagt  
28 företag i mindre grupper. 
 – Företagen har stor betydelse för kommunens  
utveckling och vi behöver ett väl fungerande näringsliv 
för att ha råd med välfärden. Att värna om vårt närings
liv är ett gemensamt ansvar mellan politiker, tjänste
personer och våra bolag. Därför känns det väldigt  
roligt och givande att vi har gjort så många företags
besök tillsammans, säger Anton Sjödell (M), kommunal
råd med ansvar för näringslivsfrågor.

Flera syften med besöken
Besöken arrangerades för att deltagarna skulle få in
blick i olika verksamheter samt ökad förståelse för de 
möjligheter och utmaningar företagen står inför. Det är 
också en del i arbetet kring att förbättra kommunens 
position i Svenskt Näringslivs rankning av företagsklimat. 
Anton berättar att det även är ett sätt att lyssna av vad 
företagen vill diskutera under den näringslivsdialog 
som kommunen tillsammans med näringslivsbolaget 
Enter Gislaved AB arrangerar en gång om året.
 – Det är viktigt för alla parter att träffas, prata och få 
djupare förståelse och kunskap om varandras roller, 
utmaningar och möjligheter. Att få se och uppleva 
verksamheterna oavsett om det är en maskinpark, 
camping, bokhandel eller ett bemanningsföretag ger 
stor nytta för alla deltagare, säger Leif Österlind, VD  
på Enter.

Givande möten med näringslivet

Satsningen på företagsbesök åter
kommer hösten 2020. 

Vill du att vi besöker ditt företag? Hör av dig till 
Dzenana Abdurahmanovic, näringslivsutvecklare 
på Enter Gislaved AB: nanne@entergislaved.se

Företagsbesök: AD-Plast i Anderstorp AB, Anderstorps Lackeringsservice AB (ALSAB), Arvids Bok- och Kontorscenter, Axjo Plastic AB, 
Formteknik Verktyg Anderstorp AB, Four Office AB, GA Industri AB*, G-Byrån Sverige AB, Hestra Inredningar AB, Hestra Radio & Sport, 
Hestraviken hotell och restaurang, Hörsjöns Camping , Isaberg Rapid AB, Junic AB, Lopus AB, Mattssons i Anderstorp AB, Mias Magasin, 
Nissastigens Hotell & Konferens AB, Norma Group Sweden AB, Plastinject AB, Qtech Group AB, Rullpack AB, Smålandsstenar Hotell & 
Konferens AB, Stolab Möbel AB, Svenstigs Bil AB, Trioplast Industrier AB, Vida Packaging AB, Weland Solutions AB. (* bild från besöket)

 Företagsbesöken koordineras och leds av Enter.  
Utvärderingen visar att den största utmaningen för  
näringslivet är kompetensförsörjning, att hitta personal 
med rätt yrkeskunskaper. Man tycker också att närings
livsklimatet generellt sett är bra i kommunen och att 
det blir bättre och bättre. 
 En av de företagare som fick besök är Mia Claesson 
som driver Mias Magasin; ett Bed & Breakfast och café 
i Arnåsholm utanför Burseryd.
 – Jag är en nystartad, mindre företagare. Det ger 
mycket att kommunen intresserar sig för min verksam
het och jag uppskattar att de ville komma för att se 
mitt lilla smultronställe. Den här satsningen visar att de 
lägger stor vikt vid oss företagare, säger Mia.
 Företagsveckorna är ett sätt för kommun och närings
liv att komma närmare varandra och nu ska erfaren
heterna summeras för att presenteras på höstens  
näringslivsdialog den 26 november. 
 – Det är viktigt att vi tar detta vidare och hittar gemen
samma sätt att förändra och leverera förbättringar inom 
de områden som identifierats under besöken och som 
är av stort värde för företagen. Det är viktigt för oss alla 
att näringslivet i kommunen mår bra och kan ha en fort
satt god tillväxt oavsett bransch, säger Anton.

mailto:nanne%40entergislaved.se?subject=F%C3%B6retagsbes%C3%B6k%20h%C3%B6sten%202020
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TEMA UTBILDNING

Möjlighet till högskolestudier på hemmaplan
U tbildning och kompetensutveckling är ett högt 

prioriterat område i kommunen. Därför startades 
Högskolan på hemmaplan (Hph) för drygt 20 år sedan. 
Hph delar lokaler med Gislaveds gymnasium och ger 
dig som har gymnasieexamen en möjlighet att studera 
vidare utan att behöva flytta eller pendla till en högskole
ort. Många av utbildningarna går att kombinera med 
arbete eftersom de genomförs på kvällstid. Alla utbild
ningar är gratis och du kan söka studiestöd via Centrala 
Studiestödsnämnden. Dessutom finns det korta föreläs
ningar inom olika ämnesområden där du inte behöver 
anmäla dig i förväg. 

Fristående högskolekurser, uppdragsutbildningar 
och yrkeshögskoleutbildningar
De fristående högskolekurserna genomförs i samarbete 
med högskolorna i Borås, Jönköping och Halmstad. 
Alla deltagare sitter tillsammans i Hph:s lokaler och  
följer föreläsningarna via telebild. Oftast sker det sen 
eftermiddag eller tidig kväll. Under hösten erbjuds  
exempelvis kurser i ledarskap, pedagogik samt bättre 
Lean för service och tjänster.
 För de organisationer som önskar en specifik utbild
ning kan Hph göra uppdragsutbildningar. De genom
förs tillsammans med den som har beställt utbildningen. 
Innehåll, gruppstorlek och upplägg anpassas efter 
önskemål. Några exempel är teknisk engelska, CAD/
CAM samt miljö och kvalitet.
 Yrkeshögskoleutbildningarna (YH) genomförs i ett 
nära samarbete med näringslivet och baseras på det 
kompetensbehov som finns i regionen. På Hph planerar 
man de framtida utbildningarna genom dialog med före

tagen utifrån deras behov. En stor del av utbildningen 
sker på en arbetsplats och kallas lärande i arbete.  
Av de som tagit examen får 9 av 10 studerande jobb 
efter utbildningen.

Efterfrågad utbildning i samarbete med 
tillverknings industrin
En av de YHutbildningar som arrangeras i höst är  
Underhållstekniker inom automatiserad tillverknings
industri. Efterfrågan i kommunen på underhållstekniker 
är mycket stor och arbetsplatserna är många inom både 
energi, process och tillverkningsindustrin. Utbildningen 
genomförs i ett unikt samarbete mellan Hph i Gislaveds 
och Vetlanda kommuner tillsammans med ett 20tal 
industriföretag.
 – Den här utbildningen betyder mycket för oss.  
Industrin står och stampar för att vi saknar personer 
med den kompetensen. De som är utbildade räcker 
inte till. Ska vi kunna fortsätta att expandera måste vi 
få in rätt kvalificerad arbetskraft, säger vice VD Anneli 
Jonsson på AD Plast i Anderstorp.
 Utbildningen pågår under 18 månader, tre dagar i 
veckan, och genomförs för första gången nu i höst. 
För den som vill går det att kombinera med deltids
arbete då utbildningen sker tre dagar i veckan. 
 Till hösten startar även YHutbildningarna  
Mätningstekniker inom samhällsbyggnad 
och Specialistundersköterska inom  
välfärdsteknologi. Kontakta Högskolan  
på hemma plan om du är intresserad.
 Läs mer: hph.nu

Ä ngslyckans skola klass 3 – 4 gick till riksfinal i 
schackfyran för andra året i rad via en tredjeplats  

i länsfinalen med 403 poäng. Endast 6 poäng ifrån  
segern i länet. I riksfinalen i Västerås i maj deltog 130 
klasser som spelade 5 matcher var under dagen. 
Ängslyckan tog en mycket hedrande 21:a plats och 
det var 18 mycket stolta, trötta och lyckliga elever som 
återvände till kommunen. Stort grattis önskar vi dessa 
duktiga elever!

Gratulationer till  
Ängslyckans skola i Ås

Grattis Annika Björkenbo 
på Musikskolan Gislaved

E n av musikskolans stråklärare, Annika Björkenbo, 
har fått en fin utmärkelse; Ingrid och Per Wellins 

Pedagogpris 2019. Priset utses av styrelsen för Svenska 
Stråklärarförbundet och utdelades i juni i Stockholm.  
I motiveringen står bland annat att ”Annika är en stråk
pedagog med fokus på bredd och kvalitet som har 
gjort märkbara och bestående insatser för stråkelever 
och för stråkpedagogiken”. Priset är på 30 000 kr och 
utdelas till en framstående stråkpedagog varje år.

http://www.hph.nu
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I förra numret av kommuntidningen kunde du läsa att 
lokalsamtal är kommunens nya satsning på långsiktig 

dialog med våra invånare. Det är också en del i det 
långsiktiga demokratiarbetet. Syftet är att tillsammans 
arbeta för att stärka vår utveckling.
 Våren 2019 genomfördes Lokalsamtal i Hällabäck 
och Bosebo med omnejd. Bland annat diskuterades 
strandskydd, närtrafik, vägar, skolområden, framtida 
utveckling av järnvägen mellan Hällabäck och Burseryd 
och en utveckling av tennisbanan i Hällabäck. 
 Under hösten ska kommunen och representanter 
från områdets föreningar träffas för att följa upp de 
idéer och visioner som kommit fram samt bestämma 
vad man tillsammans kan arbeta vidare med. 

S edan 1 juli gäller en ny tobakslag i Sverige. Den 
innebär bland annat att det är förbjudet att röka på 

uteserveringar, utanför entréer till allmänna byggnader, 
vid idrottsanläggningar, lekplatser, busshållplatser 
samt perronger. Rökförbudet gäller även rulltobak, 
ecigaretter, vattenpipa och örtprodukter för rökning.
 Riksdagens syfte med den nya lagen är att på sikt 
avnormalisera rökning och skydda barn, unga samt 
andra för exponering av rök. Med rökning menas  

Nya lokalsamtal för att tillsammans 
utveckla kommunen

EU-ministern uppmärksammar  
kommunens EU-arbete

Ny tobakslag – rökförbud på allmänna platser

 Vi välkomnar invånare i Broaryd med omnejd till  
Lokalsamtal 31 oktober och 28 november. Håll utkik 
på vår webbplats för mer information.

Lokalsamtal i Gislaveds kommun:
•  syftar till att öka delaktigheten 

bland invånarna 
•  bjuder in elva av kommunens orter/områden
•  ger invånare möjlighet att göra sin röst hörd
•  är en del av kommunens medborgardialogarbete

Läs mer: gislaved.se/lokalsamtal

U ngefär hälften av besluten som kommunens politi
ker fattar har koppling till EU. Det är en del av kom

munens vardag och en del av vår demokrati. Att höja 
kunskapen om EU är en del i det åtagande, ”EUhand
slaget” som kommunen och regeringen skrev på våren 
2018. I korthet innebär det att kommunen har lovat att 
arbeta för att stärka delaktigheten, kunskapen och  
engagemanget kring EUfrågor.
 I maj fick kommunen ett brev från Regeringskansliet 
och EUminister Hans Dahlgren. Han uppmärksamma
de vårt arbete och framförde ett stort tack till oss och 
övriga 77 aktörer i Sverige som ingått EUhandslag. 

EUhandslaget innebär att man arbetar med att synlig
göra EU och hur det påverkar kommunens vardag. 
Det långsiktiga målet är att delaktigheten i beslut som 
fattas på EUnivå ska vara lika god som när det gäller 
den kommunala, regionala och nationella nivån. Det 
som händer i EU är viktigt för kommunen och Sverige. 
 Under hösten kommer representanter från kommunen 
att vara med på den officiella återsamling Regerings
kansliet arrangerar. Där kommer man att göra en upp
följning tillsammans med alla aktörer som har ingått 
EUhandslag.
 Läs mer: gislaved.se/euhandslag

användning av tobak, inhalering av tobak som förångats, 
rökning av örtprodukter och användning av ecigaretter 
med eller utan nikotin.
 Läs mer: gislaved.se/nytobakslag, slutarokalinjen.se  
eller folkhalsomyndigheten.se

http://www.gislaved.se/lokalsamtal
http://www.gislaved.se/euhandslag
http://www.gislaved.se/nytobakslag
http://www.slutarokalinjen.se
http://www.folkhalsomyndigheten.se
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Vart går pengarna?
KOMMUNENS EKONOMI

Barn- och utbildningsnämnden

785 miljoner

I vår verksamhet är det s kola, omsorg och vård som 
som kostar mest. Det beror på att det är stora och 

personalintensiva verksamheter. 
 I början av juli skickade vi från kommunen ut en  
folder som summerade året som gått. En viktig del är 
den ekonomiska utvecklingen i vår kommun. Vi tycker 

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, yrkes
högskola med mera.

Hela budgeten var på 794 miljoner kronor, 
varav grundskolans del var störst med 336  
miljoner kronor. Resultatet blev ett överskott  
på 9,5 miljoner kronor. Det berodde mest på 
mer stats bidrag än beräknat.

Siffrorna i diagrammet och rubrikerna är  
kostnaderna år 2018. Budgeten finns i löptexten.

Övrigt 
24 mkr

Här finns bygg- och miljöverksamhet,  
över förmyndare med mera.

Räddningsnämnden 
33 mkr 

Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor 
och bränder. Verksamheten drivs gemensamt 
för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Gislaveds 
andel av budgeten var på 33 miljoner kronor.  
Den hölls i princip, trots sommarens stora 
skogsbränder och trots att personal lånades ut 
till andra delar av Sverige som behövde hjälp.

att det är viktigt att visa vad vi gör i kommunen och 
vad det kostar. Därför kommer här översikten i repris. 
För dig som vill fördjupa dig mer i våra siffror finns hela 
kommunens årsredovisning att hämta på vår webb
plats. Där finns även kortversionen i digital form. 
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Kommunstyrelsen
92 mkr 

Ansvarar för bland annat kommunledning, 
översiktlig planering, säkerhet och digitali
sering. Resultatet var ett överskott om  
5 miljoner kronor.

Socialnämnden640 miljoner

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 608 miljoner kronor.  
Resultatet var ett underskott om 32 miljoner 
kronor. Det var framför allt bemannings
planeringen i äldre omsorgen och hälso och 
sjukvården som inte fungerade och där man 
inte agerade tillräckligt snabbt och kraftfullt  
för att möta kostnadsutvecklingen. 

Fritidsnämnden
36 mkr 

Upplåter anläggningar, ansvarar för bad  
och bowling samt ger bidrag till föreningar.  
Budgeten var på 38 miljoner kronor och  
gav ett överskott om 2 miljoner kronor.

Tekniska nämnden 
42 mkr 

Sköter bland annat gator, vägar, parker samt 
vatten och avlopp. Budgeten gav ett överskott 
om 4,5 miljoner kronor.

Kulturnämnden 
35 mkr  

Har ansvaret för bibliotek, allmänkultur och 
föreningsstöd. Budgeten var på 35 miljoner 
kronor och hölls.
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 – Redan måndagen efter branden hade vi ett möte 
där det togs vissa akuta beslut på delegation från bygg 
och miljönämnden och några större beslut fick tas 
med stöd av dess ordförande, berättar Sven Hedlund, 
stadsarkitekt på bygg och miljöförvaltningen.
 En stor fördel när lösningarna hittades var att kom
munen ägde användbar mark precis intill Axjo Plastics 
fastighet vilket gjorde att företaget i princip omgående 
kunde börja använda marken. 
 – Samarbetet med kommunen har fungerat jättebra, 
de förstod hur allvarligt läget var och kunde påskynda 
bygglovsprocesserna vilket hjälpt oss oerhört mycket. 
Istället för att sitta och vänta på bygglov kunde vi  
fokusera på att ta hand om den del av produktionen 
som klarat sig efter branden och leverera till kunder, 
säger Jacob. 
 Han berättar vidare att företaget även fått mycket 
support från flera olika aktörer och att verksamheten 
aldrig hade klarat sig annars. 
 – Våra anställda, hantverkare, leverantörer, kunder 
och lokala företag i bygden har verkligen ställt upp så 
att vi kunde återställa verksamheten igen, jag är enormt 
tacksam över detta, säger Jacob.

NÄRINGSLIV OCH SAMVERKAN

A tt ett gott samarbete mellan kommunen och  
näringslivet kan vara avgörande för ett företags 

framtid blev väldigt tydligt under våren 2019. I slutet av 
april drabbades industriföretaget Axjo Plastic AB i  
Gislaved av en omfattande brand orsakad av ett  
tekniskt fel i en maskin. Företaget hamnade i en akut 
situation där de snabbt var i behov av att flytta lager, 
kontor och produktion.
 – Hela produktionen fick stoppas och stora delar av 
våra lokalytor blev helt oanvändbara då de skadades 
av brand och rök. Det var kaos här, plötsligt hade vi 
ingen fabrik, säger VD:n Jacob Nilsson.
 Axjo Plastic hade sedan tidigare kontakt med bygg 
och miljöförvaltningen då man håller på att bygga ut 
verksamheten. Jacob kontaktade därför dem för att 
se om det gick att få hjälp.
 – För att snabbt få upp tillfälliga lokaler och kunna 
flytta ut produktionsmaskiner, lager och kontor från  
lokalerna som hade brunnit behövde vi tillgång till mark 
och bygglov, säger Jacob. 
 Företaget träffade tjänstepersoner från kommunen 
för att diskutera olika scenarion och lösningsalternativ. 

Samarbete gjorde att Axjo Plastic AB  
hämtade sig snabbt efter branden
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MEDARBETARSKAP – MÖT EN BRANDMAN

M ia Mattila jobbar som heltidsbrandman på 
Räddningstjänsten Gislaved – Gnosjö sedan sex 

år tillbaka. 
 – Det roligaste med mitt jobb är att jag träffar många 
människor. Förutom att rädda liv och byggnader hand
lar mycket av mitt arbete om att sprida kunskap, både 
kring hur bränder uppstår och hur man gör för att 
släcka dem, säger Mia. 
 Innan Mia blev brandman jobbade hon i en matbutik. 
Att det blev ett byte till räddningstjänsten var en ren 
slump.
 – En väninna ville bli brandman och skulle gå en 
provapåutbildning. Hon ville inte gå dit själv så jag 
hängde på. Och där såddes ett frö. Jag trodde att man 
behövde vara nästintill elitidrottare för att klara inträdes
proven, men så är det inte, även om det såklart krävs 
viss grundkondition, säger Mia.
 Förutom att åka ut på larm jobbar Mia mycket med 
utbildningar och att ta emot studiebesök, vilket är en 
viktig del i räddningstjänstens förebyggande arbete. 

Alltid i beredskap på räddningstjänsten
Att öva på saker som kan hända är också en stor del 
av Mias vardag. Hon berättar att det är mycket man 
som brandman ska kunna hantera förutom att släcka 
eld. Som att köra fyrhjuling, rökdykning, vattenlivrädd
ning, djurlivräddning och att hantera klippverktyg vid 
trafikolyckor. 
 Mia upplever att många människor drar sig för att 
ringa 112 och menar att man inte ska vara rädd för det.
 – Ring hellre en gång för mycket än en gång för lite, 
uppmanar Mia. En viktig sak att tänka på för inringaren 
är att lämna så mycket information som möjligt. Det gör 
oss på räddningstjänsten väl förberedda när vi åker ut.

Vad är den största utmaningen?
– Att tänka klart under kaotiska förhållanden, säger 
Mia. Men vi övar hela tiden, det ingår i vårt arbete.  
Ju mer man övar desto tryggare blir man i rollen och 
jag trivs väldigt bra när jag känner att jag gör en insats 
i samhället.
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även tillgång till en stor kunskaps
bank med relevant information i 
form av text och korta filmer. 
Tjänsten är öppen dygnet runt 
och du kan välja att vara anonym. 
”En bra plats” är en gratistjänst för 
anhörigstöd. Besök enbraplats.se 
för mer information.  
 – Alla anhörigvårdare har olika behov, kontakta mig 
eller en LSS/biståndshandläggare så kommer vi 
gemen samt fram till vilket upplägg som passar bäst 
för er, säger Clara. 
 På gislaved.se/anhorigstod kan du läsa mer om 
kommunens stöd. 

TYCK TILL – VAD FÅR DIG ATT TA BUSSEN ?

E tt led i kommunens miljöarbete är att satsa på 
fossilfria fordon. Även inom Region Jönköpings län 

är det en viktig fråga. Från och med juni 2020 kommer 
därför nya bussar att rulla för Jönköpings länstrafik, och 
alla ska drivas av biogas. Bussarna är utrustade med 
WiFi så att du kan surfa trådlöst och du har möjlighet 
att ladda mobilen. Det går också bra att ta med cykeln 
på de nya bussarna. 
 I och med den nya bussupphandlingen kommer 
Jönköpings länstrafik att se över sina busslinjer och 

Biogasbussar kommer 2020
busstider. Exempelvis planeras en snabbusslinje  
mellan Gislaved och Jönköping som ska passa de 
som pendlar mellan orterna. 

Hjälp till att göra regionbusstrafiken 
bättre genom att svara på vår enkät! 

Vad får dig att åka kollektivt till jobbet, för att 
handla eller delta i fritidsaktiviteter? Skicka ditt 
svar senast 22 september. gislaved.se/resevanor

Anhörig är den person som inom  
familjen, släkten eller vänkretsen  
hjälper någon som på grund av sjuk

dom, ålder eller funktionsnedsättning inte längre 
klarar av vardagen på egen hand. Som anhörig 
kan man vara till exempel partner, förälder, barn, 
barnbarn, sammanboende, vän eller granne.

N ågon gång i livet kommer de flesta av oss att  
behöva ge lite extra omsorg till någon i vår närhet. 

Clara Andersson Edvardsson arbetar som samordnare 
inom socialförvaltningen. Hon berättar att anhöriga 
står för en stor del av vården av närstående. Det är ett 
arbete som många gånger är omfattande och sker i 
det tysta. Ofta kan man hjälpa sin närstående med en 
del och överlåta annat till personal från hemtjänsten.
 – Att vårda en närstående som är sjuk eller har funk
tionsnedsättning kan både upplevas som nödvändigt 
men även ge glädje, säger Clara. Du som anhörig är 
viktig. För att du ska orka med livssituationen finns det 
möjlighet till eget stöd och hjälp. 
 Önskar du råd och vägledning är det Clara du kon
taktar. Hon berättar att det finns olika former av stöd 
för den som vårdar en närstående. Bland annat ordnas 
studiecirklar utifrån olika teman, må bradagar och  
föräldrahelger som ger kraft till föräldrar med barn/
ungdomar med pågående LSSinsatser (lagen om stöd 
och service till vissa funktionshindrade). Efter beslut av 
LSS/biståndshandläggare kan närstående även erbju
das avlösning i hemmet eller växelvård.
 För den som önskar ett digitalt stöd finns tjänsten 
”En bra plats”. Där kan anhöriga på ett säkert sätt nät
verka med andra i liknande situationer och man får 

Vårdar du en närstående? Hjälp och stöd finns!
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http://www.enbraplats.se
http://www.gislaved.se/anhorigstod
http://www.gislaved.se/resevanor


17

Cyklat  
2 km

Samåkt

Handlat  
något på  

second hand

Ploggat
(plockat skräp  
när du joggat)

Frågat någon  
hur hen mår

Ätit  
vegetarisk  

lunch

Sått ett frö

Åkt kollektivt

Promenerat  
3 km

Inte köpt  
något på hela 

veckan
(mat är okej)

Sparat på  
vattnet hela  

veckan

Hemestrat
(semestrat på  
hemmaplan)

Cyklat  
10 km

Värmt lunch  
på tallrik i  
mikron

Återvunnit  
förpackningar

Plockat  
upp skräp i  

naturen

Promenerat  
5 km

Kollat mitt  
ekologiska  
fotavtryck

klimatkalkylatorn.se

Tagit med  
egen kasse  
till affären

Ätit rester

Köpt en  
miljömärkt  

städprodukt

Hjälpt en  
medmänniska

Samlat  
regnvatten

Bytt till  
förnybart  

elavtal

Cyklat  
5 km

D elta i vår miljöbingo – du och de omkring dig kan 
göra stor skillnad. Ersätt gamla rutiner med nya 

och hållbara vanor. Fyll på ditt upplevelsekonto med 
intryck och njut av naturen. I och med allemans rätten 
kan du i naturens skafferi samla bär och svamp. 
 Vi har alla ett ansvar att bidra till den positiva föränd
ring vi vill se i världen. Gör en klimatinsats, promenera 
till närbutiken eller ta cykeln till jobbet. Plocka upp 
skräp på vägen – du kommer att bli glad över att det 
ser trevligare ut. Djuren är också tacksamma för en 
naturligare livsmiljö.
 Anta utmaningen och spela kommunens miljöbingo 
tillsammans med familj och vänner eller för dig själv. 

Miljöbingo – bli mer hållbar

En spelare fyller en rad för att få bingo, två eller fler  
fyller hela brickan. Skicka bingoraden innan 31 oktober 
till: kommuntidning@gislaved.se – 10 stycken vinnare  
lottas och får vår nya A piece of Smålandbärkasse.

Hur ser framtidens samhälle ut? 
Hållbarhetsveckan pågår 14 – 20 okt 
och temat är Framtidens samhälle  

– med fokus på de globala målen. Program med 
kostnadsfria aktiviteter släpps 13 september. 

Läs mer: gislaved.se/fokushallbarhet

http://www.klimatkalkylatorn.se
mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=Milj%C3%B6bingo
http://www.gislaved.se/fokushallbarhet
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C entrum i Anderstorp håller på att förändras, att 
moderniseras. Genom att kommunen under våren 

rev fastigheten bredvid vårdcentralens parkering har 
nya möjligheter öppnats.
 – Vår ambition är att skapa ett mer levande och väl
komnande centrum utifrån invånarnas önskemål och 
behov. Det ska bli spännande att vara med och skapa 
ett modernt och hållbart område i centrala Anderstorp, 
säger stadsarkitekt Sven Hedlund. 
 Under våren inleddes arbetet med att ta fram en  
utvecklingsplan för den fysiska miljön i Anderstorps 
centrum. Robin Kaas som arbetar med centrum
utveckling berättar att invånarnas önskemål och tankar 
om utvecklingen är väldigt viktiga i det här arbetet. 
Därför genomfördes ett antal medborgardialoger under 
våren. De hölls för elever på Ekenskolan och Åsenskolan 
samt för allmänheten. Under våren har även en enkät
undersökning genomförts på kommunens webbplats.
 – Det är viktigt att vi gör det här utvecklingsarbetet 
tillsammans med våra invånare och många personer 
har passat på att göra sina röster hörda. Jag är väldigt 
nöjd med uppslutningen och de synpunkter som kom 
in, säger Robin.

 Till medborgardialogen för allmänheten kom närmare 
100 deltagare som tillsammans, med hjälp av kartor, 
symboler och annat material, byggde en gemensam 
vision av hur man ser att Anderstorps centrum kan ut
vecklas. Några av förslagen handlar om byggnation av 
bostäder på tomten bredvid vårdcentralen, att anlägga 
grönområden i området och en gång och cykelbana 
utmed Anderstorpsån. Synpunkterna kommer att an
vändas när utvecklingsplanen för Anderstorps centrum 
tas fram. Planen beräknas vara klar under 2020.

Anderstorps centrum moderniseras
CENTRUMUTVECKLING

Under vintern 2018/2019 hölls även 
medborgardialoger kring utvecklingen 
av Gislaveds centrum. Ett program 

för fortsatt arbete kring planering och investering 
för att förnya och förändra delar av den fysiska  
miljön i Gislaveds centrum kommer att presenteras 
under 2020. 

Läs mer: gislaved.se/centrumutveckling

http://www.gislaved.se/centrumutveckling
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MEDARBETARSKAP – MÖT EN KOMMUNVÄGLEDARE

L ena Andersson Tollmyr jobbar som kommunväg
ledare på kommunens kontaktcenter. Där svarar hon 

på frågor och hjälper till med ärenden som tas emot 
via telefon, epost, chatt, besök eller sociala medier. 
Det kan handla om allt ifrån fakturafrågor och barn
omsorgsavgifter till bygglovsfrågor och felanmälningar. 
Lena har jobbat 13 år inom kommunen, tre av dem på 
kontaktcenter och tidigare bland annat med ekonomi, 
personalfrågor och administration. 
 – Det roligaste med mitt jobb är att jag aldrig vet  
vilken fråga som kommer. Ibland är jag lite av en  
”detektiv” för att hjälpa den som ringer på bästa sätt. 
Jag lär mig mycket om kommunens organisation varje 
dag, säger Lena.
 Arbetet i kontaktcenter ställer krav på att Lena och 
hennes kollegor ska ha koll på många olika områden 
eftersom de frågor som kommer handlar om allt ifrån 
snöröjning och gräsklippning till avläsning av vatten
mätare och anmälan om barnomsorg. Som stöd  
används ett ärendehanteringssystem vilket fungerar 
som en kunskapsdatabank. Kommunvägledarna har 
regelbunden kontakt med de olika verksamheterna för 
att få information om deras arbete och aktiviteter.
 Många undrar över skillnaden mellan ett kontakt
center och en växel, berättar Lena. Skillnaden är stor. 

Vad kan jag hjälpa till med?
Kontaktcenter är en gemensam ingång till kommunen 
oavsett ärende. Den som hör av sig får ofta hjälp direkt, 
utan att behöva bli kopplad vidare. Lena berättar att 
många som ringer tror att de har kommit till en växel 
och att de själva måste kunna uppge vilken person  
eller avdelning de söker.
 – Det behövs inte, det räcker att man berättar sitt 
ärende så hjälper vi till, säger Lena. Det vi inte kan 
svara på, hänvisar vi vidare i organisationen. 
 De som ringer kontaktcenter undrar ibland varför 
kommunvägledarna ställer motfrågor och inte kopplar 
vidare direkt. Lena berättar att det är genom att ställa 
frågor som kommunvägledarna bedömer hur de bäst 
kan hjälpa till och ge en god service. 
 Och statistiken talar sitt tydliga språk. Under 2018 
kontaktades kontaktcenter över 40 000 gånger och 
nästan 40% av dessa frågor kunde lösas direkt av 
våra kommunvägledare.

Vad är den största utmaningen?
– Den största utmaningen är att se till att vår kunskaps
databas är uppdaterad med rätt information, så att vi 
kommunvägledare kan ge snabb och bra service till 
våra invånare, säger Lena.
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A lldeles nyss hade vi kräftpremiär. Tidigare var det 
kräftpremiär den dag på året då man som tidigast 

fick börja fiska och sälja kräftor, 7 augusti. I början på 
1980talet ändrades tidpunkten för kräftfiske till den 
första onsdagen i augusti. Idag äts kräftor året om 
efter som stora mängder importeras. De flesta väljer 
ändå att inleda kräftätandet i början av augusti. 
 För att fiska kräftor måste man i dag vara yrkesfiskare 
med särskilt tillstånd, eller fiskerättsinnehavare. Reglerna 
gäller med ett undantag; i Vättern får allmänheten fiska 
kräftor utan tillstånd under vissa helger i augusti och 
september.
 Traditionen att fiska och äta kräftor kommer från 
kontinenteten. Kräftor nämns i svensk gastronomi första 
gången 1562 i ett brev av kung Erik XIV. Han odlade 
kräftor i vallgravarna runt Kalmar slott. På den tiden åts 
kräftorna inte hela och kalla, utan var huvudingrediens 
i olika sorters färser och stuvningar. 
 Först i slutet av 1800talet började kräftorna serveras 
hela och kalla tillsammans med krondill. Då anordnades 
”kräftsupar” och det är sannolikt därifrån man fick inspi
ration till kräftskivan, vilken har sitt ursprung i början av 
1900talet. Från kräftskivans födelse fram tills i dag har 
man till kräftorna serverat bland annat svensk snaps, 
västerbottenost och rostat bröd.

Kräftans gyllene månader är här

Tillbehör till kräftskivan
RECEPT

Heta kalla såsen, 6 portioner

1 msk saft av citron
2 dl majonnäs
2,5 dl crème fraiche 
2 pressade vitlöksklyftor
Cayennepeppar, vitpeppar och 
svartpeppar

Blanda ingredienserna i en skål och  
tillsätt rikligt med cayennepeppar,  
salt och vitpeppar efter behag.

Svala syrliga såsen, 6 portioner

3 dl turkisk yoghurt 
2 dl gräddfil 
3 – 4 msk limesaft
1 dl hackad dill

Blanda ingredienserna i en skål  
och tillsätt salt och peppar. 

Spenatsallad med nektarin  
och valnötter, 6 portioner 

1 dl delade valnötter 
1 skivad nektarin 
200 g färsk sköljd spenat 
100 g smulad fetaost 

Dressing

1 dl balsamvinäger 
Saften av 1 pressad citron 
Salt och svartpeppar 

Blanda vinäger, citron och kryddor till 
dressingen. Lägg salladsingredienserna i 
en skål med spenat underst följt av feta-
ost och nektarin. Häll över dressingen 
med måtta och strö över valnötterna.

Potatissallad med kapris,  
6 portioner

1,5 kg kall kokt skivad färskpotatis
2 dl majonnäs
2 dl crème fraiche
1 msk äppelcidervinäger
3 msk kapris
1 msk grov senap
Skivad salladslök
Dill, salt och peppar

Blanda ingredienser i en bunke och  
tillsätt skivad salladslök, dill, salt och  
peppar efter smak.
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BOLAG I KOMMUNKONCERNEN

F ör den som vill bygga upp en egen verksamhet är 
det många gånger viktigt att ha tillgång till en lokal. 

Kommunkoncernens bolag Gisletorp Lokaler AB:s 
uppdrag är att erbjuda funktionella lokaler till en rimlig 
hyra. Man erbjuder lokaler för industri, service, hant
verk och offentliga behov.
 – Syftet med vår verksamhet är att man som litet  
företag ska få möjlighet till en lokal att kunna etablera 
sig i och vidareutvecklas. Så småningom, när man är 
mogen, går man vidare för att skaffa större lokal och  
vi kan erbjuda plats till ett nytt företag, säger Mikael 
Fröler, VD för Gisletorp Lokaler.
 I dagsläget har man tre fastigheter med industri
lokaler i Gislaved, Anderstorp och Burseryd. Basen i 
verksamheten är fastigheten på Hagagatan i Gislaved, 
vilken består av 16 lokaler.
 – Där finns alltifrån företag som jobbar med service, 
bygg och el, till metall och plastindustri. För närvarande 
finns en mindre kontorslokal ledig, säger Mikael.
 Bolagets ambition är också att bredda verksamheten 
för att kunna erbjuda fler lokaler i kommunen, i första 
hand genom inköp men också genom nybyggnation.
 – De fastigheter vi är intresserade av ska passa för 
mindre verksamheter och kunna hyras ut till en rimlig 
hyra, säger Mikael.

Gisletorp Lokaler AB erbjuder lokaler  
till rimlig hyra

 Våren 2018 köptes fastigheten Stubbakull 2:20 i 
Burseryd. En del har byggts om till räddningsstation 
för deltidsbrandkåren i Burseryd och resterande del är 
en lokal för uthyrning. Fastigheten går att bygga till, 
om det visar sig att intresset för att hyra lokal blir stort.
 Gisletorp Lokaler har även uppdraget att underlätta 
verksamheten på motorbanan i Anderstorp tillsammans 
med sina arrendatorer Anderstorp Racing Club och 
SRW Anderstorp AB.
 Vid uthyrning skrivs normalt ett avtal på tre år, med 
9 månaders uppsägningstid vid flytt. 

I koncernen Gislaveds Kommunhus AB ingår förutom Gislaveds 
kommun fyra kommunala bolag: Enter Gislaved AB, Gislaved  
Energi Koncern AB, AB Gislavedshus och Gisletorp Lokaler AB.

 För dig som är intresserad av att hyra 
eller sälja lokal finns mer information 
på gisletorp.se

Du kan också skriva till: kontakt@gisletorp.se

http://www.gisletorp.se
mailto:kontakt%40gisletorp.se?subject=Hyra%20eller%20s%C3%A4lja%20lokal
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Gör så här: 
Leta reda på minst 20 stycken ord på temat ”skola” 
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:
– Ewa Hedenfeldt, Anderstorp
– Carina Nilsson, Gislaved
– Michele Larsson, Hestra

ORDFLÄTA

Tävla och vinn

Visste du att?

Skicka in ditt svar senast 31 oktober 2019. 
Du kan posta ditt svar till: Gislaveds kommun,  
Kommunikationsavdelningen, 332 80 Gislaved.  
Märk kuvertet med ”Kommuntidning”. Du kan även 
eposta 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 fint pris.

… lördag 7 september kl. 10 – 16 invigs Nordin Sport-
center i Smålandsstenar? Olika aktiviteter ordnas och 
Nordinskolan har öppet hus. Läs mer på: gislaved.se

… just nu genomförs testprojektet ”Kultur i hemmet”? 
Den som själv inte kan ta sig till kulturen erbjuds att få 
hem den till sig!

… en tillgänglig webb fungerar bra för alla? För att 
stötta utvecklingen mot en bättre och mer tillgänglig 
webb finns ett nytt EUdirektiv om tillgänglighet för  
offentliga myndigheters webbplatser och mobila appli
kationer. Direktivet, som kallas webbdirektivet, gäller 
sedan september 2018. Olika tjänster har olika lång tid 
på sig innan de måste uppfylla kraven. Det innebär att 
kommunen under de närmaste åren kommer att arbeta 
mycket för att skapa digitalisering som är funktionell.

… kommunen under varje skollov ordnar aktiviteter 
för alla lediga elever? Barn och unga erbjuds en rad 
spännande saker att testa. Läs mer på: gislaved.se/ 
lovaktiviteter

… om du bär reflex syns du på över 100 meters  
avstånd? I slutet av oktober, under vecka 43 arrangerar 
kommunen tillsammans med Polismyndigheten, Trafik
verket och Nationalföreningen för trafiksäkerhetens 
främjande, NTF en reflexkampanj. Fredag 25 oktober 
finns representanter på olika platser i kommunen för 
att dela ut reflexer och informera om hur viktigt det är 
att använda dem när det är mörkt. Om du har mörka 
kläder upptäcker en bil med halvljus dig på 20 – 30 
meters avstånd. Om du bär reflex kan föraren se dig 
redan på 125 meters avstånd.

N O G R O M V O S N K U R S P R O G R A M K

O S S Y R K E S V Ä G L E D A R E T S A R I

R A R B E G L A D K I T S A N M Y G Å R D S

M U L T I P L I K A T I O N S T A B E L L Y

E L A N D B A G N I N K S N A R G A T K A F

X A S S U B L O K S M U S I K L E K T I O N

A R B E T S L I V S O R I E N T E R I N G Å

M D D U S D E M O K R A T I A L O K S G Ö H

E R O T K E R N A T I O N E L L A P R O V Ö

N E L E V R Å D S R E P R E S E N T A N T S

R E T E M E T S Y S A K S I D O I R E P A T

mailto:kommuntidning%40gislaved.se?subject=Ordfl%C3%A4ta%20p%C3%A5%20temat%20skola
http://www.gislaved.se
http://www.gislaved.se/lovaktiviteter
http://www.gislaved.se/lovaktiviteter
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ENKÄT

Vad tycker du om tidningen G?
G islaveds kommuntidning skickas till alla hushåll 

i kommunen en till två gånger per år. Upplagan är 
14 000 exemplar.
 För att utveckla tidningen och göra den så intressant 
som möjligt, hoppas vi att du vill svara på några frågor. 

Läser du vanligtvis tidningen G?
  Ja   Nej

I vilken form läser du tidningen?
  Jag läser papperstidningen
  Jag läser tidningen digitalt på webbplatsen

Hur läser du tidningen?
  Jag läser i stort sett allt
  Jag väljer ut de artiklar som intresserar mig
  Jag skummar igenom tidningen
  Jag läser endast en eller ett par sidor

Vad tycker du om innehållet?
  väldigt bra
  bra
  okej
  mindre bra
  dåligt
Motivera  ______________________________________

_______________________________________________

Vad är du mest intresserad att ta del av?  
(går att välja flera alternativ)
  Kortfattad information om vad som händer i  

kommunens verksamheter
  Djupdykning i någon av våra verksamheter
  Intervjuer med kommunmedarbetare
  Praktisk information som rör dig som invånare
  Visste du att …
  Lättsam läsning, ordfläta, recept och liknande
  Bilder från kommunens verksamheter

   ____________________________________________

_______________________________________________

_______________________________________________

 Bland de som svarar lottar vi ut fem stycken  
kokböcker. Du kan svara på frågorna digitalt  
(gislaved.se/enkätG) eller genom att skicka in  
med svarspost. Portot är betalt.

Är det något du saknar? Vad vill du läsa i tidningen?

_______________________________________________

_______________________________________________

Hur ofta vill du läsa kommuntidningen?
  Jag tycker inte det behövs någon tidning
  1 gång per år
  2 gånger per år
  3 eller fler gånger per år

Tycker du det är bra att vi trycker upp en tidning 
och skickar till alla hushåll? 
  Ja, det är bra med en tryckt tidning
  Nej, jag föredrar att istället ladda ner tidningen i  

digital form
  Det är inte viktigt hur jag läser den

Vilka andra källor/kanaler använder du dig av för 
att ta del av kommuninformation?

_______________________________________________

_______________________________________________

Tack för att du tagit dig tid att svara på frågorna – det betyder 
mycket för oss och utvecklingen av kommunal information.

Bostadsort:  __________________________________________

Ålder:  ___________

Jag har bott i kommunen:
  hela mitt liv
  20 år eller längre
  10 – 19 år
  5 – 10 år
  Kortare tid än 5 år

Namn:  ______________________________________________

Gatuadress:  _________________________________________

Postnummer och ort:  _________________________________

 Jag vill delta i utlottningen av en kokbok. Det går bra att 
svara anonymt, men då kan du inte delta i utlottningen. 

http://www.gislaved.se/enkätG
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