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ÖPPENHET OCH DEMOKRATI
Värme och omtanke berör oss alla. Så kom den till sist, hösten med sina färg
skiftningar och sin skördetid. Att kunna odla sina egna frukter och grönsaker,
att kunna ströva fritt i skogen, plocka bär och svamp och känna alla dofterna är
underbart. En lisa för själen och en nödvändig avkoppling när vardagen känns
lång. Även hösten känns lång. Vårt klimat har blivit varmare och kommunen
står inför nya utmaningar på grund av det, i framtiden kan vi drabbas av värme
böljor, stormar, torka och översvämningar.
När du håller den här tidningen i din hand är hösten nästan över och vi står inför
nästa säsong, vintern, fylld av ljus, mys och firande. I många familjer är just
maten viktig under julen men det är inte bara i hemmet som maten är viktig.
Varje dag serveras ca 6 800 luncher i våra kommunala verksamheter. För såväl
barn, äldre som personer med funktionsnedsättningar är det en viktig del av
vardagen. Maten i kommunen håller en mycket hög kvalitet, med en andel om
ca 35 % ekologiska livsmedel. För att ytterligare förbättra nivån kommer en
gemensam mat- och måltidspolicy att tas fram. Målet är att vi ska kunna erbjuda
mer närproducerad mat och svenskt kött i våra skolor och boenden.
Vi bor i ett land där våra barn får känna sig trygga och ha en bra uppväxt och
skolgång för att sedan ha alla möjligheter att utvecklas vidare i vuxenlivet. Sedan
höstterminen har vi infört ett resebidrag för de högskolestudenter som väljer att
bo kvar i Gislaveds kommun under studietiden, det kan du läsa mer om längre
fram i tidningen. Därför behöver vi arbeta aktivt med infrastruktur och kollektiv
trafik som är en förutsättning för att öka möjligheten att bo kvar i kommunen.
Den kommande höghastighetsjärnvägen är ett spännande projekt och vi kommer
att arbeta mycket med att stärka anslutningarna till den.
För mig är det en självklarhet att alla människor är lika värda och ska behandlas
på samma sätt. Det är många människor som just nu söker sig bort från krig och
våld i andra länder för att känna trygghet och få en bra framtid i Sverige. Här
kan de bidra med tillväxt. Det gör mig stolt att vara del av en kommun med så
många frivilliga som bidrar till att göra mottagandet så välkomnande som möj
ligt. Det gör mig stolt att vara del av en kommun med kompetent, engagerad
personal och kommuninvånare som stöttar och stödjer många med hjälp för
att de ska kunna komma in i det svenska samhället. Sedan 1960-talet har
Gislaveds kommun och företagens tillväxt i regionen gynnats av invandringen
och vi ser även idag att det finns en mångfald och kompetens som man kan ta
tillvara på.
Kommunen står inför utmaningar och möjligheter
framöver där alla som verkar i Gislaveds kommun
kan vara med och skapa en bättre kommun. Att
kunna känna delaktighet och ha inflytande är
viktigt för att kommunen ska utvecklas.

Jag vill också passa på att särskilt
tacka Karin Gustafsson som slutar som
kommundirektör efter många år och
hälsa Malin Aronsson välkommen som
ny kommundirektör.

Carina Johansson (C)
Kommunalråd och kommunstyrelsens
2:e vice ordförande
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Välbesökt inflyttarmässa

I

augusti anordnades en minimässa som en del i
kommunens inflyttarsatsning. Under förmiddagen
för holländare och under eftermiddagen för övriga
nyinflyttade.
I februari deltog Gislaveds kommun på emigra
tionsmässan i Nederländerna. Intresset för ett liv i
Sverige var stort och vår kommun med närheten
till naturen, gott om plats, ett rikt föreningsliv och
en bred arbetsmarknad fångade mångas intresse.
I augusti anordnades för andra gången en mottag
ningsaktivitet för intresserade holländare. När de
kom till Sverige fick de besöka en minimässa med
lokala aktörer; representanter från kommunens olika
verksamheter, EPAB bemanning och rekrytering,
Arbetsförmedlingen, Skatteverket, Försäkrings
kassan, Svensk Fastighetsförmedling, Swedbank,
FIA fastigheter, Folkuniversitetet och Studieför
bundet vuxenskolan. Eftermiddagen ägnades åt
en rundresa i kommunen med stopp i bland annat
Sandvik och Öreryd.

Flytt så snart ett jobb dyker upp
Det var fjärde gången som Rachid Nanhekhan och
hans familj, fru och två döttrar, besökte Sverige
och andra gången i just vår kommun. Deras plan
är att flytta till Sverige så fort Rachid får jobb, och
helst till Gislaveds kommun då de trivs bäst här.
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C I TAT
Minimässan hade inte fungerat
om vi inte haft alla samverkansaktörer som hjälper till.
Camilla Wallin Kupferberg, näringslivsstrateg

Abdu Mussa Mohommed från Eritrea har bott i
Sverige i ett år. Under den tiden har han läst på SFI,
Svenska för invandrare, och nu när han är klar där
ska han läsa vidare till undersköterska i Jönkö
ping. I Eritrea jobbade han som säljare och fiskare
men det var ett liv i diktatur och otrygghet, utan
mänskliga rättigheter och åsiktsfrihet. Att besöka
mässan tyckte han var ett bra sätt för att se vad
som finns i Gislaveds kommun och att träffa andra
människor.

Rachid Nanhekhan pratar jobbmöjligheter inom IT med
Charlotte Engström Andersson från Arbetsförmedlingen.

– Vi förbereder oss för ett liv i Sverige genom att
läsa svenska. Skogen, naturen och lugnet är det
som lockar mest, säger Rachid Nanhekhan.
Skolsystemet, mer tid tillsammans och närheten
till naturen är vad som lockar familjen Senturk till
Gislaved. Med två små barn och ett tredje på väg
känner de att de vill ha bättre livskvalitet än vad de
kan få i Nederländerna. Sevgi Senturk har en egen
elektrikerfirma som han tänker flytta med sig och
planen är en flytt inom två år.
– Vi blev väldigt intresserade av Gislaved på mäs
san i vintras. Nu är vi här för att se hur det ser ut och
till vintern kommer vi tillbaka för att se om vi gillar
Sverige lika mycket den årstiden, säger Sevgi
Senturk.
Stort intresse för minimässan
Eftermiddagens mässa för nyinflyttade i kommu
nen lockade nästan 150 besökare. I minglet fanns
intresserade från Syrien, Pakistan, Sudan, Eritrea
och Somalia men även en och annan svensk och
polack. De passade på att gå runt och ställa frågor
till de företag och organisationer som fanns på
plats och bjöds på en svensk fika.

– Jag vill arbeta med människor och skapa mig ett
nytt liv i Sverige, säger Abdu Mussa Mohommed
på bra svenska.
Det är ett stort steg att flytta från Syrien till Sverige.
Men Mohamad Mirou kände att han inte hade nå
got val. Han ville starta ett nytt liv i trygghet och
hörde talas om att det fanns bra universitet här.
Hans farbror fanns redan i Sverige så Mohamad
Mirou åkte till honom och började på SFI. Sedan är
planen att ta en masterexamen i ekonomi, kanske
i Göteborg eller Uppsala.
– Jag vill stanna i Sverige. Det är ett fint land med
vacker natur och trevliga människor. Jag gillar snö
och ser fram emot vintern, säger Mohamad Mirou.

Abdu Mussa Mohommed från Eritrea vill bygga ett nytt liv
i Sverige.
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JULLOVSAKTIVITETER

KONSTHALLEN

F

I

ritidsförvaltningen, anordnar precis som vid
alla andra skollov, extra aktiviteter för barnen
under jullovet. Exempelvis fria aktiviteter i sim- och
sporthallarna och fri åkning i ishallen. Dessutom
blir det badattraktioner i våra simhallar.
För program och öppettider, gå in på vår webbplats
gislaved.se/jullov

Gislaveds konsthall presenteras konstutställ
ningar med aktuella teman. Dessutom ordnas
föreläsningar och andra arrangemang. Läs mer
på gislavedskonsthall.se

• Utställningen Boutique Art Couture, 5/12 – 17/1
• Målarskola 9/12 och 16/12 kl. 17.30 – 19.30
• Kvällsöppet onsdagar t.o.m. 16/12, kl. 17 – 20
• Guidad visning av konstpedagog eller konst
intendent, 16/12 kl. 12.30 och kl. 18.30

KOMMANDE MUSIKARRANGEMANG

D

et finns många olika musikarrangemang att
lyssna på i Gislaved. Några exempel är:

• Musik i julbrådskan – Gislaveds Kammarkör,
John Bauer Brass och dirigenten Ricky Burton
(12 dec)

• Nyårskonsert 2015 – Gislaveds Symfoniorkester
och morgondagens musikalstjärnor (16 – 17 jan)
• John Bauer Brass & Martyna (30 jan)
• Hanna Svensson Trio (27 feb)
• LaGaylia & Trio X (5 mars)
Läs mer på gislavedssymfoniorkester.se

Vad innebär begreppen: ensamkommande,
transitflyktingar, nyanlända med mera?
Asylsökande är en utländsk medborgare som efter
att ha tagit sig till Sverige ansöker om skydd mot
förföljelse.
Transitflyktingar är de som befinner sig i Sverige
på väg till andra länder för att söka asyl.
Nyanlända är allmänt en asylsökande som beviljats
uppehållstillstånd i Sverige.
Enligt skollagen är nyanlända ett vidare begrepp.
Det omfattar alla elever som bott utomlands de
senaste fyra åren oavsett om de är asylsökande
eller har uppehållstillstånd av andra skäl.
Migrant är en person som har lämnat sitt hemland
och befinner sig i ett annat land, antingen tillfälligt
eller permanent.
Anknytningar är nyanlända som fått uppehållstill
stånd på grund av att make/maka/föräldrar/barn
redan finns i Sverige.

Ett ensamkommande barn eller ungdom är en
person som är under 18 år och som vid ankomsten
till Sverige är skild från båda sina föräldrar eller från
någon annan vuxen person som anses träda in i
föräldrarnas ställe, eller som efter ankomsten står
utan sådan ställföreträdare.
Kvotflyktingar är flyktingar som tagits in via
UNHCR och som redan har ett uppehållstillstånd.
Vanligen kommer de från ett flyktingläger någon
stans i världen.
ABO: Med ABO menas nyanlända flyktingar som
fått uppehållstillstånd och bor kvar i Migrations
verkets anläggningsboende i väntan på en kom
munplacering.
EBO: Under väntetiden kan en asylsökande välja
att ordna boende på egen hand, till exempel hos
släkt eller vänner.
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Resebidrag för högskolestuderande

D

u som är högskolestuderande på heltid kan
ansöka om ett resebidrag om 50 % av biljett
priset.

Resebidrag beviljas inte för resor till gymnasie
utbildningar, påbyggnadsutbildningar, Komvux eller
folkhögskolekurser och liknande.

För att ha rätt till bidraget ska du:
• bo och vara folkbokförd i Gislaveds kommun
• studera på heltid, enligt Centrala studiestöds
nämndens (CSN) regler
• dagpendla med kollektivtrafik till högskoleorten

Ansökan görs efter varje termin genom att fylla i
en ansökningsblankett, som finns på vår webb
plats. Den skickar du in tillsammans med ett intyg
om heltidsstudier (antagningsbesked godtas inte)
samt kvitto i original på betalda biljetter. Observera
att kvittot ska skickas in, inte kortslippen.

Resebidraget utgör 50 % av biljettpriset och beviljas
för resor under studietiden, dock under högst tio
(10) terminer per elev.
Resebidraget avser studenter som dagpendlar till
högskoleorten. Bidrag för hemresor vid vecko
pendling godtas inte. En bedömning kommer att
göras om vad som är rimligt avstånd för pendling.

Utbetalning sker halvårsvis i efterskott i januari och
juli månad. Kontroll kommer att ske mot Skatte
verket för att säkerställa att du som söker är folk
bokförd i kommunen.
Sista ansökningsdatum är:
• 11 januari 2016 för höstterminen 2015
• 20 juni 2016 för vårterminen 2016
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Gislaved Drum Corps invigde festival
I
augusti var det dags för Gislaved Drum Corps
från Gislaveds musikskola att resa utomlands för
25:e gången, den här gången till Wismar i norra
Tyskland. Orkestern var utvald att spela på den
högtidliga invigningen av Schwedenfest.

Schwedenfest firas varje år i staden Wismar till
minne av de cirka 150 år som staden tillhörde
Sverige. Vid invigningen, som även sändes i tysk tv,
spelade Gislaved Drum Corps ett längre konsert
program, där också orkesterns drillflickor medver
kade. Regionens ministerpresident och represen

SÄKRARE JULMYS
D
ecember till februari är den period på året
som det inträffar flest bränder i bostäder. I de
cember är det i genomsnitt 20 % fler bränder än
resten av året. Och visst är det mysigt med tända
ljus när vintermörkret är tätt utanför fönstren. Vi har
lite tips om hur man kan minska brandrisken vid
jul- och vintermyset.

En torr julgran kan brinna upp på några sekunder
om den kommer i kontakt med en ljuslåga eller
kanske ett tomtebloss. Lämna aldrig levande ljus
obevakade, eller somna ifrån dem. Släck levande
ljus innan de brunnit ner helt och se till att de står
stadigt i sina ljusstakar.

tanter för Wismars stadsledning var också med
vid invigningen.
Under besöket deltog orkestern och drillflickorna
dessutom i flera stadsparader och olika uppträdan
den. Bland annat genomförde man ett mycket
välbesökt och uppskattat sambaprogram.
Schwedenfest lockar varje år många besökare och
det var stor publiktillströmning till alla evenemang
där orkestern medverkade.

Varken höga ljus eller värmeljus ska placeras för
tätt tillsammans, eller i närheten av brandfarliga
material som till exempel gardiner. På baksidan av
många ljusförpackningar finns symboler som be
rättar hur ljusen bör användas. Bland annat kan det
finnas en symbol med två ljus som står bredvid
varandra med en pil och en siffra mellan. Symbolen
visar det säkerhetsavstånd du bör ha mellan ljusen
för att de inte ska påverka varandra så att de
smälter för fort.
Värmeljuskopparna lägger du såklart i metallåter
vinningen så kan aluminiumen användas igen.
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NY MÅLTIDSPOLICY PÅ GÅNG
T

idigare i år fattades beslut om att ta fram en
måltidspolicy som är övergripande för alla för
valtningar. En övergripande måltidspolicy syftar till
att ytterligare höja kvaliteten på maten i de kom
munala verksamheterna och underlätta vid upp
handlingar. Men redan idag håller kommunens
måltider mycket hög kvalitet. I oktober prisades
Gislaveds kommun för sin höga andel ekologisk
mat. Vid en dag som arrangerades av Ekomat
centrum fick man ta emot diplom av stjärnkocken

Paul Svensson. Efter att ha jobbat i många år med
att öka andelen ekologiska livsmedel i verksam
heterna har man nu nått andelen 35 %. Det slår
med råge det nationella målet om 25 % ekologisk
konsumtion i offentlig sektor. Utmärkelsen är ett
resultat där samtliga kockar i kommunens kök
arbetat strategiskt under många år för att utforma
metoder att höja andelen ekologisk mat i verk
samheterna.

HALLÅ DÄR – ALLA I KÖKET!
Ni i Gisle skolrestaurang utsågs nyligen till landets
sjunde bästa skolrestaurang i tävlingen White Guide
Junior.

Det är våra starka sidor och att vi använder bra
råvaror och bryr oss om maten vi serverar.

Hur känns det?
Toppen! Det är kul att hårt arbete belönas.
Vilka är era framgångsfaktorer, vad är det som
gör er till en av de bästa i landet?
I motiveringen enligt White Guide Junior stod det
att skickligheten och engagemanget i köket inte
går att ta miste på.

Hur har ni firat placeringen?
Vi var på jobbet som vanligt nästa dag och gjorde
det vi gör bäst.
Vad innebär det här för Gislaveds kommun?
Det sätter kommunen på kartan och att vi är en
förebild för måltids-Sverige. Förhoppningsvis blir
andra kockar, pedagoger, politiker och rektorer
inspirerade av detta och ser skolmat för den fan
tastiska resurs det är.
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HUR FUNGERAR VÅR KOMMUN?
Vad är en kommun och vad består den av?

D

et är inte alltid lätt att veta vad en kommun
gör och vilka skyldigheter den har. Här går vi
kortfattat igenom vad kommunens uppgifter är, hur
den styrs och hur du kan vara med och påverka.
En kommun är ett avgränsat geografiskt område
som styrs av de politiker som medborgarna har
valt. Varje kommun i Sverige har till stor del själv
bestämmanderätt. Denna självbestämmanderätt
kallas kommunalt självstyre. Det kommunala själv
styret är en princip som är inskriven i Regerings
formen, en av grundlagarna, som innebär att staten
ger ramarna för vad kommunen ska göra, men
kommunerna kan själva bestämma hur det ska
göras. Kommunerna måste följa de ramar som
riksdag och regering bestämt. Utöver det ger det
kommunala självstyret kommunen rätt att fatta
självständiga beslut och ta ut skatt av invånarna
för att kunna sköta sin uppgift.
Självstyret innebär inte en total frihet, utan kommu
nernas verksamhet regleras till stor del av kom
munallagen. Kommunerna styrs också av andra
lagar som till exempel socialtjänstlagen, skollagen
och plan- och bygglagen med flera.

Visste du att
en av kommunens
viktigaste uppgifter
är att se till att det
kommunala dricksvattnet är rent?

I kommunallagen står det vilka kommunernas
uppgifter är, av vilka en del måste utföras medan
andra är frivilliga. Bland annat ska kommunen ha
skolor, biblioteksverksamhet, renhållning samt se till
att vatten och avfall fungerar. Däremot är kommu
nen inte tvungen att ha något underhåll av gator,
kultur- eller fritidsverksamhet.
Mycket av de verksamheter som är frivilliga för
kommunen är sådana som kan göra kommunen
mer attraktiv att bo i och locka fler invånare. Så
många kommuner väljer ändå att satsa på kultur,
fritidsverksamhet och vägunderhåll, precis som
Gislaveds kommun.
Kommunalskatten är den största inkomstkällan
och står för ungefär 70 procent av kommunens
inkomster. Det är staten som bestämmer vad
kommunerna får ta ut skatt på, men kommunerna
bestämmer själva hur stor den ska vara och vad
pengarna ska användas till. Kommunen får också
statsbidrag och intäkter från en del tjänster, till ex
empel hemtjänst och barnomsorg.

11

Vilka styr?
Hur ser mandatfördelningen ut?

E

n kommun består av en politisk del och en för
valtningsorganisation. Kortfattat kan man säga
att politikerna fattar besluten för verksamheten
och hur pengarna fördelas, medan tjänstemännen
verkställer de beslut som politikerna fattat.
Kommunerna styrs av politiker som valts direkt av
medborgarna. Det betyder att vi som medborgare
har stora möjligheter att påverka och kontrollera
hur kommunen utför uppdragen. I Gislaveds kom
mun har vi fem kommunalråd, tre på heltid och två
på halvtid, övriga förtroendevalda är fritidspolitiker
vilket innebär att de utför sina politiska uppdrag
vid sidan av ett vanligt arbete eller studier.
Kommunfullmäktige
Kommunens högsta beslutande organ är kommun
fullmäktige. Kommunfullmäktige fungerar som
kommunens riksdag och fattar de övergripande
besluten om kommunens inriktning, verksamhet
och ekonomi. De beslutar till exempel om budget,
skattesats och vilka avgifter som ska tas ut för kom
munal service. Kommunfullmäktige beslutar också
hur kommunen ska vara organiserad. I Gislaveds
kommun sitter det 49 ledamöter från nio partier i
kommunfullmäktige. Det är du som invånare som
bestämmer vem som ska sitta i kommunfullmäk
tige. Det gör du genom att rösta vart fjärde år när
det är allmänna val. Kommunfullmäktigesamman
träden är offentliga och alla är välkomna att lyssna
på beslut och debatt. Det går även att titta och
lyssna på kommunfullmäktiges möten via kom
munens webbplats, gislaved.se/kf
Kommunfullmäktige utser i sin tur kommunstyrelsen
och de nämnder som ska sköta det löpande arbe
tet, leda och samordna kommunens verksamheter
och bereda ärenden till kommunfullmäktige. De ut
ser även revisorer som ska granska kommunens
verksamheter.

Mandatfördelning 2015 – 2018
I Gislaveds kommun finns nio olika politiska
partier representerade i kommunfullmäktige:
• Moderaterna
11 mandat
• Centerpartiet
6 mandat
• Folkpartiet
2 mandat
• Kristdemokraterna
2 mandat
• Socialdemokraterna
18 mandat
• Vänsterpartiet
1 mandat
• Miljöpartiet
2 mandat
• Sverigedemokraterna
6 mandat
• Kommunistiska partiet
1 mandat
Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsen fungerar som kommunens rege
ring och ansvarar för att kommunfullmäktiges be
slut blir genomförda. I kommunstyrelsen i Gislaved
sitter det idag femton ledamöter. Kommunstyrelsen
leder och samordnar allt arbete i Gislaveds kommun
och ansvarar både för den strategiska planeringen
och för att verksamheten i nämnderna sköts ratio
nellt och ekonomiskt. De övervakar att kommunen
följer kommunfullmäktiges riktlinjer och fullgör de
uppgifter som lagen kräver.

Du bestämmer.
Vart fjärde år kan EUmedborgare som har fyllt
18 år och är folkbokförda i
Sverige rösta vid val till
kommunfullmäktige.
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Nämnderna
Eftersom kommunstyrelsen inte kan sätta sig in i
alla frågor finns det även nämnder med utsedda
politiker för olika verksamhetsområden. Till varje
nämnd hör också en förvaltningsorganisation.
Enligt kommunallagen måste varje kommun ha en
kommunstyrelse, valnämnd och överförmyndar
nämnd/överförmyndare, men hur resten av verk
samheten är organiserad är upp till varje kommun
att bestämma. I Gislaveds kommun finns, förutom
valnämnd och överförmyndarnämnd, åtta olika
nämnder där varje nämnd har sitt särskilda ansvars
område, till exempel barn- och utbildningsnämnd,
socialnämnd och bygg- och miljönämnd. Det
finns också en gemensam räddningsnämnd med
Gnosjö kommun.
Med utgångspunkt i kommunfullmäktiges övergri
pande mål, fastställer nämnderna politiska mål inom
det egna ansvarsområdet. Nämnderna styr vad
som ska göras genom att sätta upp politiska mål
som förvaltningarna ska leva upp till. Nämnderna
har ett ansvar för att följa upp att det arbete som
utförs leder mot målen.

Barnomsorg

Utbildning

Förvaltningarna
Varje nämnd har en tillhörande förvaltning som
består av anställda tjänstemän. De utför det arbete
som politikerna inom de olika verksamhetsområ
dena fattat beslut om. Förvaltningens uppdrag är
också att utreda ärenden och ta fram underlag som
ska hjälpa politikerna inför att de ska fatta beslut.
I varje förvaltning finns en förvaltningschef som leder
verksamheten inom sin förvaltning och ansvarar för
att nämndernas beslut verkställs. Kommundirektö
ren är kommunens högsta tjänsteman och har det
övergripande ansvaret för att verksamheten i kom
munen följer de politiska beslut som är fattade.

Äldreomsorg

Fritid
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Vad är en allmän handling?
Får alla ta del av den?

H

andlingar kommer till kommunen på flera sätt,
som pappersdokument eller digitalt, till exempel
som e-post. Allmänheten har bara rätt att ta del av
handlingar som betecknas som allmänna hand
lingar. För att en handling ska vara allmän krävs att
den förvaras hos kommunen samt är upprättad
eller inkommen till kommunen.
En handling kallas för förvarad när den finns tillgäng
lig hos kommunen eller kan tas fram via ett tekniskt
hjälpmedel, till exempel en dator. En handling kallas
för upprättad när den skickats till utomstående eller
på annat sätt fastställts. Tjänstemännens interna
arbetsmaterial är alltså inte en allmän handling.
Handlingar är inkomna när de anlänt till kommunen
eller tagits emot av en behörig befattningshavare.

En allmän handling är oftast offentlig, vilket betyder
att vem som helst får ta del av den. Allmänna hand
lingar får i vissa fall hållas hemliga men då måste det
finnas stöd för det i Offentlighets- och sekretess
lagen. Det innebär att kommunen med stöd av
lagen avgör vilka handlingar som är hemliga. Ett
syfte med sekretessen kan vara att skydda enskilda
människor i ärenden som rör socialtjänsten.
För att invånarna ska få insyn i den kommunala
verksamheten har allmänheten rätt att ta del av
kommunens allmänna handlingar enligt offentlig
hetsprincipen. För att möjliggöra detta är det nöd
vändigt att registrera ärenden med tillhörande
handlingar i ett diarium.
I diariet registreras allmänna handlingar, både offent
liga och sekretesskyddade. De undantag som görs
gäller vissa offentliga handlingar som registreras
på annat sätt eller är av mindre betydelse. För att
ta del av allmänna handlingar kan du ta kontakt
med kommunen. Det kan du göra via exempelvis
kommunen@gislaved.se

Behöver du göra
en felanmälan på vattenoch avloppsledningar, gator,
vägar, belysning eller kommunens
fastigheter? Eller har du upptäckt
något som kan vara en fara för
allmänheten? Då är det en fel
anmälan du behöver göra.
gislaved.se/felanmalan

Kultur

Näringsliv
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Vad är ett ärende?
Hur går det vidare?

E

tt ärende kan komma in till kommunen från en
myndighet, ett företag, en organisation eller en
privatperson. Även kommunens politiker och
tjänstemän kan ta upp ett ärende. Nedan följer en
enkel beskrivning på hur ett ärendes gång ser ut.
Du vill något…
Du har bestämt dig för att bygga ut din villa med en
altan. Innan bygget kan börja behöver du få bygg
lov beviljat från kommunen.
Du tar kontakt…
Du skickar in bygglovsansökan och tillhörande
handlingar till berörd nämnd på kommunen, i detta
fallet bygg- och miljönämnden.
Ett ärende blir till…
Din ansökan blir nu ett ärende hos oss, registreras
och får ett unikt diarienummer.

Fakta sammanställs…
Förvaltningen sammanställer fakta och synpunkter
som kommit fram. Detta underlag överlämnas där
efter till politikerna.
Politikerna beslutar…
Ärendet behandlas och nämnden fattar beslut i
frågan.
Du får besked!
I ett kuvert i brevlådan eller via e-post får du sedan
besked om beslutet. I beskedet finns också informa
tion om hur du går tillväga för att överklaga beslutet.
En del ärenden beslutas av den berörda nämnden,
såsom i exemplet, medan vissa ärenden bereds i
nämnden och går vidare för beslut i kommunstyrel
sen eller ända upp till kommunfullmäktige.

Vi utreder…
Tjänsteman på berörd förvaltning, i detta fallet
bygg- och miljöförvaltningen, utreder och granskar
ärendet och tar fram den information som behövs.
Ärendet kan även skickas på samråd för att få in
synpunkter från berörda.

När ett beslut är fattat tillkännages det på kom
munens officiella anslagstavla genom ett anslag
om att det finns ett protokoll. I Gislaved finns den
kommunala anslagstavlan i entrén till kommunhuset
på Stortorget 1.

Avfallshantering

Stadsplanering

Vatten och avlopp
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Missnöjd över ett fattat beslut?
Vill du överklaga?

O

m du tycker att ett beslut som kommunen har
fattat är fel, så finns det två olika sätt att över
klaga, beroende på beslutet, laglighetsprövning
eller förvaltningsbesvär.

Ni är stommen i vår kommun
Det kan inte nog poängteras att kommunen är
till för dig som är invånare. Det finns flera olika
sätt för dig som medborgare att ta kontakt.

Laglighetsprövning
Laglighetsprövning innebär att du överklagar ett
beslut som du anser inte har fattats på rätt sätt
eller att kommunen eller nämnden har beslutat om
något den inte har rätt till. Beslutet ska överklagas
hos Förvaltningsrätten inom tre veckor från den
dag då beslutets protokoll har justerats och satts
upp på kommunens officiella anslagstavla.

Du hittar mycket information på kommunens
webbplats: gislaved.se, där hittar du också
länkar till synpunktshanteringen. Inom sju dagar
ska du få svar, antingen från politiker eller från
en tjänsteman, beroende på din fråga.

När du överklagar ett beslut måste du skriva vilket
beslut det gäller och varför du anser att beslutet är
felaktigt. Om Förvaltningsrätten bedömer att kom
munens beslut fattats på lagligt sätt kan rätten avslå
din överklagan men om din överklagan godkänns
kan inte Förvaltningsrätten ändra kommunens be
slut. Då upphävs beslutet och måste tas upp igen
i kommunen.
Förvaltningsbesvär
Beslut som påverkar dig personligen, till exempel
beslut om byggnadslov eller socialt bistånd, över
klagas genom förvaltningsbesvär. Bara den som är
berörd av beslutet har rätt att överklaga. Hur du gör
för att överklaga ska framgå av beslutet. Om det
inte gör det ska du vända dig till kommunen.
Överklagandet måste göras inom tre veckor från
det datum du fick beslutet.
Vid en överklagan genom förvaltningsbesvär prövar
Förvaltningsrätten själva sakfrågan och kan ändra
kommunens beslut.

Vi finns också i sociala medier, både på Face
book och Twitter. På kommunens officiella sidor
kan inte politikerna svara på frågor, men du kan
få svar på mycket annat som rör kommunens
dagliga arbete.
Det är inte bara genom att rösta var fjärde år
som du kan påverka vad som händer i kom
munen. Du kan engagera dig politiskt, vara del
aktig i medborgardialoger och använda vårt
system för synpunkter och påverkan. Det hittar
du på gislaved.se/tycktill
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KONTAKTFAMILJ ELLER FAMILJEHEM
H
ar du tid och möjlighet att hjälpa någon annans
barn? I kommunen finns det ett stort behov
av kontaktfamiljer och familjehem. Ta kontakt med
socialtjänsten för att få veta mer och för att ansöka
om att bli kontaktfamilj eller familjehem.

Kontaktfamilj är en familj som ställer upp och er
bjuder stöd, stimulans och avlastning till föräldrar
och barn som behöver hjälp under en kortare eller
längre tid. Det kan handla om en eller ett par helger
i månaden som barnet besöker kontaktfamiljen.
Familjehem är det som man ibland kallar foster
hem. Familjer som har möjlighet och vilja att ta emot
ett eller flera barn för mer eller mindre permanent
vård och fostran. Barn kan behöva ett familjehem
eftersom deras föräldrar lider av sjukdom eller inte
kan ta hand om sitt/sina barn av olika anledningar.

Barnet kan vara hos familjehemmet under en kort
eller lång period beroende på behov. Familjehem
men ska hjälpa barn till en fungerande vardag.
Olika typer av familjehem behövs eftersom behoven
ser olika ut för de barn och ungdomar som behöver
stöd. Ett familjehem kan finnas på landet eller i tät
orten, i lägenhet eller villa, gifta, sambo eller ensam
stående och med eller utan barn sedan tidigare.
Det som är viktigt är att familjehemmet kan erbjuda
en trygg tillvaro, med tid och tålamod.
Ett jourfamiljehem fungerar som ett familjehem.
Skillnaden är att jourfamiljehemmet tar emot barn
för vård och fostran vid akuta situationer. Vården
och fostran är tillfällig och under tiden planeras en
långsiktig lösning för barnet.

AB Gislavedshus har inventerat tillgänglighet

A

rbetet med att inventera tillgängligheten hos
Gislavedshus fastighetsbestånd har avslutats
och nu har resultaten redovisats till Boverket.
Det kommunala bostadsbolaget Gislavedshus har
genomfört en inventering av hur den fysiska tillgäng
ligheten i företagets bostadshus ser ut. Fysisk till
gänglighet innebär att man tittar på om det finns
några hinder i boendemiljön för personer med
funktionsnedsättning. Det kan handla om att trapp
steg ska vara tydligt utmärkta, att det är jämnt
underlag i entréer och att det finns tillgång till vil
plan utanför entrén. Genom att titta på gångvägar,
uteplatser, lägenhetsförråd och tvättstugor såväl
som entréer och trapphus har man delat in bolagets
bostäder i olika grupper baserat på vilken tillgäng
lighet de har.
Resultatet ger en god bild av tillgängligheten i bo
stadsbestånden samt förslag till förbättringsåtgär
der, säger Kjell Martinsson, AB Gislavedshus, som
har varit projektledare för inventeringen.

Resultatet av inventeringen kommer att användas
dels till att snabbt genomföra enkelt avhjälpta
hinder för tillgängligheten, dels prioritera förbätt
ringsåtgärder i den löpande underhållsplaneringen.
Det kommer också att användas som underlag vid
planering av större investeringar, typ nybyggnad
av hiss i befintligt hus.
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Elever med strävan att förändra
I
början av november samlades närmare 600
gymnasieelever i Gisle sportcenter för att disku
tera utvecklingen av Gislaveds kommun.

– Jag tycker det är viktigt att man vill lyssna på de
frågor som är viktiga för oss, och i förlängningen
våra barn, anser Nina.

Det är kommunen som bjudit in till mötet i syfte att
utveckla dialogen mellan kommunens politiker
och våra unga invånare. Formen för mötet är ett så
kallat ”Open Space”. Det är en dialogform som går
ut på att ungdomarna själva bestämmer vilka frågor
som är viktiga för dem, och sedan diskuterar det i
smågrupper. På plats under dagen fanns, förutom
ungdomarna, även politiker och tjänstemän från
kommunen för att lyssna på och diskutera med
ungdomarna. Mötets huvudfråga var ”Vad skulle
du vilja ändra i Gislaveds kommun?”

Allt samlas in och bearbetas vidare
I varje diskussionsgrupp fördes anteckningar om
vad som sagts och vilka förslag som kommit in.
Anteckningarna lämnas sedan in till kommunen
som går igenom allt material. Tanken är att kunna
göra verklighet av vissa förslag.

Två av eleverna på plats under dagen var Cornelia
Vilhelmsson och Nina Wenander, båda från Små
landsstenar. De visste inte riktigt vad förmiddagen
hade att bjuda på men var nöjda efteråt.
– Det blev bättre än vad jag väntat mig. Vi är en del
av detta samhälle och vår kommun. Därför känns
det bra att politikerna vill lyssna på oss, berättar
Cornelia.

Om Open Space i Gislaveds kommun
Kommunfullmäktige har beslutat att vartannat år
föra en dialog med kommunens unga invånare
genom att arrangera ett Open Space tillsammans
med gymnasieskolan.
– Vi tycker att det är oerhört viktigt att utöka dia
logen med kommunens unga invånare. Gruppen
ungdomar är underrepresenterade i den lokala
politiken och av erfarenhet vet vi att ungdomar
tycker att det är svårt att vara med och påverka.
Därför arrangerar kommunen ett Open Space,
säger Marie Johansson (S), kommunstyrelsens
ordförande.

TRE TANKAR … OM DU VAR POLITIKER – VAD SKULLE DU VILJA FÖRÄNDRA?

Göra landsbygden och mindre
”orter
mer attraktiva, så folk i större
utsträckning skulle vilja leva, bo och
arbeta där.”



Ellen Larsson, Reftele

”Jämna ut klasskillnader, så att alla
får det lika bra.”


Ayub Abdirashid, Gislaved

Se till att det serveras mer vege
”tarisk
mat inom skola och äldre
omsorg. Det är bra för hälsan, miljön
och djuren.”



Zlatija Gigovic, Reftele
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Extra stöd till barn, unga och familjer
S
om en del av socialtjänstens öppenvård träffar
familjebehandlare familjer som av olika anled
ningar behöver extra stöd. Det kan till exempel vara
föräldrar som känner oro för sitt barn, har svårig
heter att räcka till som förälder eller behöver stöd i
sitt föräldraskap.

Målet med familjebehandling är att arbeta tillsam
mans med familjen för att få till en förändring. Det
kan exempelvis vara att familjen ska hitta sätt att
lättare kommunicera med varandra, komma över
ens, att föräldrar ska kunna hitta nya strategier för
att möta sitt barns behov. Det kan också handla
om att barn får bearbeta svåra upplevelser eller får
stöd i impuls- och konflikthantering.
Familjebehandling är ett kostnadsfritt stöd som ges
som bistånd av socialsekreterare. Om du önskar
mer information eller vill ansöka om stöd är du väl
kommen att kontakta oss på telefon 0371-829 88
eller 0371-811 77.
Metoder som kan tillämpas:
Stödsamtal (om rutiner eller andra moment som
oroar eller orsakar konflikter; även stöd i kontakt
med andra myndigheter som rör barnet)
COPE-inspirerade samtal (ska stödja föräldrar till
barn i åldrarna 3 – 12 år för att förbättra samspelet
och minska konflikter)

Funktionell familjeterapi (har som mål att stärka
relationerna, minska bråk och hitta sätt att hantera
olika situationer som uppstår; med barn över 10 år)
RePulse (fokuserar på svårigheter att kontrollera
impulser; det finns olika inriktningar såsom ilska,
missbruk, kriminalitet och nedstämdhet)
Social behandling med hästen som hjälpmedel
(uppnå ökad självkänsla, -förtroende och -kontroll)
Barnyoga (barn kan få verktyg för att minska oro,
stärka självkänslan och öka det allmänna välbefin
nandet)
Barngruppen Trassel (barnen får möta andra som
har liknande erfarenheter i ett forum där de kan
prata om sina tankar och känslor; för barn i årskurs
1 – 5 och 6 – 9)
Matlagningsgruppen (för nyblivna mammor som
kan behöva råd och stöd i sin föräldraroll och få
ett större socialt nätverk)
Råd och service (efter kontakt finns möjlighet att
träffa familjebehandlare för stödjande/rådgivande
samtal utan att utredning krävs)
Läs mer om extra stöd till familj, barn och ungdom
på gislaved.se/familj

DATACENTRUM I NYA LOKALER
I
nom Arbetsmarknadsorganisationen finns flera
olika verksamheter för praktik och arbetsträning.
Datacentrum, som tidigare hette SVAR/Kultur, har
haft sin verksamhet i Reftele. Sedan sista augusti
finns de i AMO-huset i Anderstorp.

På Datacentrum arbetar deltagarna med dataregist
rering av äldre folkräkningsuppgifter i samarbete
med Riksarkivet SVAR. Det finns 16 deltagarplatser
och personalen består av samordnare Yvonne
Malm Johansson samt handledare Hania Yaghi.

– Det är väldigt roligt att vi äntligen har samlat alla
verksamheter under ett tak, säger Eva Oijennus, tf
gruppledare.
Om AMO:s arbete
Socialtjänstens mål är att alla som kan ska försörja
sig genom eget arbete. Genom AMO kan hjälp i
form av arbetsträning och praktik ges till den som
har varit arbetslös en längre tid, får försörjnings
stöd eller är nyanländ flykting. Läs mer om praktik
och arbetsträning på gislaved.se/praktik
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Cykelled Bolmen Runt blir verklighet
T
ill våren 2017 invigs en 15 mil lång cykelled runt
sjön Bolmen. Det är planen med projektet som
Smålands sjörike startade i höst. Smålands sjörike,
som är ett destinationssamarbete mellan fyra kom
muner, Gislaved, Hylte, Ljungby och Värnamo, står
bakom projektet med den nya cykelleden. Syftet är
att göra området kring sjön Bolmen tillgängligt för
såväl boende som besökare, genom att märka
upp en regional cykelled på ungefär 15 mil kring
sjön och ta fram tillhörande informationsmaterial.

– Nu kommer det att finnas ytterligare reseanled
ningar till Smålands sjörike, säger Karin Torstens
son, turismstrateg.
Statlig finansiering
Hela projektet beräknas vara klart till våren 2017
och finansieras genom Länsstyrelsen av ett statligt
LONA-bidrag, Lokal Naturvårdssatsning.

Cykelleden bidrar till andra näringar
Den nya regionala cykelleden runt Bolmen är ett
led i utvecklingen av aktiviteter i området, berättar
Karin Torstensson. Dessutom tror hon att cykel
turismen även kan bidra till landsbygdsutvecklingen
i området, med fler besökare följer också en ökad
efterfrågan på boende och andra servicebehov.
Från idé till verklighet
Under projektet Företagsamma Bolmenbygden
(2009 – 2012) dök idén till en cykelled runt Bolmen
upp. Man tyckte att området borde utvecklas tack
vare sina vackra naturmiljöer och turistiska besöks
mål. Grundförslaget togs fram i samverkan med
lokala föreningar och företagare och nu ska det bli
verklighet.

NY KOMMUNDIREKTÖR PÅ PLATS
I
”Det handlar om att göra
november tog Malin Aronsson plats som kom
munens nya kommundirektör. Hon efterträder
Karin Gustafsson som varit kommundirektör i 20 år.
Kommundirektören har det övergripande ansvaret
för att verksamheten i kommunen följer de beslut
som är fattade. Rollen som kommundirektör inne
bär att hon kommer att jobba med att leda kommu
nens interna arbete. Utöver det interna perspektivet
ser Malin Aronsson en möjlighet till samarbete med
näringsliv, föreningsliv och övriga civilsamhället i
arbetet att utveckla Gislaveds kommun och hur
man kan samverka och stötta varandra för kom
munens bästa. Det handlar om att göra bra saker
tillsammans.

Malin kommer senast från tjänsten som region
chef i Kriminalvården med ansvar för anstalter,
häkten och frivård i Västra Götaland och Halland.
Hon har mångårig chefserfarenhet i huvudsak från
kommunal sektor med uppdrag bland annat som
stadsdelschef i Borås Stad och teknisk chef i
Svenljunga kommun.

bra saker tillsammans.”
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ÅRET SOM GÅTT I BILDER

Gislaveds kommun lanserade konceptet
’Living Gislaved’ på emigrantmässan i Utrecht,
Nederländerna, för att locka till sig nya invånare.

Nordinskolan i Smålandsstenar invigdes och
slog upp dörrarna på nytt. Intresset var stort och
många nyfikna var på plats för att se lokalerna.

Askebo Brygghus fick årets turismpris under affärsgalan i Smålandsstenar. Maria Stark, Stina Handberg
och Ann-Charlotte Askhamre mottog priset.

Skulpturen ’Den Svenska Tanten’ invigdes i maj
med konstnären Susanna Arwin på plats. Parallellt
visades utställningen ’Tantfullness’ i konsthallen.

Två nya elbilar till hemtjänsten i Smålandsstenar.
Elin och Joel körs på el och släpper ut noll koldioxid
om de laddas med förnybart producerad el.

Kungligt besök på det familjeägda företaget
AD-plast i Anderstorp. Visiten var ett av flera
besök i Jönköpings län.

Den 6 juni var det ceremoni för nya medborgare
i kommunhusets ljushall. Gislaveds Manskör tog
ton och bjöd på skönsång.

Den efterlängtade skateparken i Smålandsstenar
invigdes av fritidskontoret. Skejtare från föreningen
Bryggeriet i Malmö hade uppvisning.

Kulturplatån, Gislaveds konsthall och biblioteken
satte färg på asfalten med kalkkritor under projektet
’Våga Vägra Grått’.
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Oscar Hiljemark uppvaktades i Gislaveds centrum
efter att det svenska U21-landslaget tagit EM-guld.
Många fotbollsfans kom och fick autografer.

Minimässa för besökare från Nederländerna
och för nyinflyttade invånare anordnades på
Hotell Nissastigen.

Bolmen runt blir veklighet – till våren 2017 invigs
en 15 mil lång cykelled runt sjön. Det är planen
med projektet som Smålands sjörike initierar.

I augusti invigde Arbetsmarknadsorganisationen
Datacentrum i AMO-huset i Anderstorp.

En gångbro vid Gyllenforsskolan invigdes. Det var
ett samarbete mellan bygg- och anläggnings
programmet på gymnasiet och tekniska kontoret.

Gislaved Drum Corps invigde Sverigefestivalen
Schwedenfest i Wismar, Tyskland. Ett 50-tal elever,
lärare och medhjälpare deltog på resan.

Karin Gustafsson avtackades för 40 års tjänstgöring
i Gislaveds kommun, senast som kommundirektör.
Men Karin fortsätter som senior rådgivare ett tag till.

I hård konkurrens, med lag från hela Norden
vann Danza – Gislaveds Dansstudio första pris
i klassen Next Generation 17 – 19 år.

Foto: Setare

h Seydalzad

eh

Peter Gibson, med aliaset Roadsworth,
arbetade med att måla gång- och cykelvägen
mellan Gislaveds centrum och Gisleområdet.
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CEREMONI FÖR NYA MEDBORGARE
F
ör att välkomna nya svenska medborgare i
Gislaveds kommun genomfördes den 6 juni en
ceremoni i kommunhuset. Det var första gången
man bjöd in till uppvaktning i Gislaveds kommun.
Tanken är att man vid en årlig ceremoni i kommu
nen välkomnar de som blivit svenska medborgare
under det gångna året.

Ett 20-tal nya medborgare med rötter i hela värl
den var på plats tillsammans med sina anhöriga.
De fick ett diplom och en svensk flagga av Marie
Johansson (S), kommunstyrelsens ordförande;
Niclas Palmgren (M), kommunfullmäktiges ord
förande samt Carina Johansson (C), kommunstyrel
sens 2:e vice ordförande. Tillsammans med sina
familjer fick de njuta av underhållning från mans
kören och bjöds på lunch.

Spontanidrottsplatser i kommunen
B

asket, fotboll, handboll och bandy är bara
ett fåtal av de sporter som du kan använda
kommunens spontanidrottsplatser till. Det är
egentligen bara fantasin som sätter gränserna för
vad du kan göra. Idrottsplatsen är till för alla som
vill använda den. På dagtid används den ofta av
skolan, och på kvällstid nyttjas den av allmänheten.
I Anderstorp invigdes i höstas spontanidrottsplatsen
som ligger mellan Åsenskolan och Ekenskolan. Det
är den nyaste av kommunens sju spontanidrotts
platser. Övriga ligger vid Sörgårdsskolan i Gislaved,
Gyllenforsskolan i Gislaved, Villstadskolan i Små
landsstenar, Isabergsskolan i Hestra och Ölmestad
skolan i Reftele.
På området Trasten i Gislaved finns anläggningen
”Tillsammans” med spontanidrott, parkour, lek
park och odlingslotter.
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Du kan även e-posta
de rätta orden till:
kommuntidning@gislaved.se
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Skicka in ditt svar
senast 31/3 2016
Du kan posta ditt svar till:
Gislaveds kommun,
Kommuntidningen,
332 80 Gislaved
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Orden går att finna både horisontalt,
vertikalt och diagonalt. De skrivs
både fram- och baklänges. Ett tips,
vissa ord är sammansatta.
Lycka till!
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Gör så här:
Leta reda på minst 20 st
”demokratiord” som gömmer
sig i flätan. De är 4 till 12
bokstäver långa.
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Vi drar tre vinnare som
får varsitt fint pris.
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Vinnarna av förra ordflätan:
– Bengt Hedenfeldt, Anderstorp
– Ingbritt Sköld, Broaryd
– Ingeborg Linné, Smålandsstenar

<<

VISSTE DU ATT...
…gislaved.se är bästa kommunwebbplatsen i
länet? Det visar den senaste undersökningen
från SKL, Sveriges Kommuner och Landsting.
I år är resultatet för gislaved.se 88 %.

… Sörgårdsskolan firade 40 år i oktober? Idag
har skolan 330 elever i förskoleklass – åk 6 och
på fyra fritidshem går 155 elever. År 1975 gick
292 elever i åk 1– 5.

… sedan 2 november är det JRAB, Jönköpings
Renhållning AB, som hämtar dina sopor? Sop
bilarna är nu röda i stället för gröna.

… under 2016 lägger kulturförvaltningen fokus
på och utforskar begreppet landskap? Vad är
landskap – vem gör landskap? #varfinnspulsen

… du kan få tips om aktiviteter i evenemangs
kalendern på visitgislaved.se?

… kulturprogrammet för våren delas ut till hus
håll i kommunen i början av januari?

