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1 Inledning 

Detta dokument, Utblicken, syftar till att ta fram en bild över möjligheter och utmaningar som 

kommunen möter i framtiden. Nämndernas kunskaper och erfarenheter om verksamhetens 

utveckling tillsammans med nationella rapporter och analyser om framtidens utmaningar utgör 

grunden för kommunens omvärldsanalys och strategier inför framtiden. 

  

Utblicken är första steget i planeringsprocessen inför 2019 års budgetarbete. 
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2 Omvärld 

2.1 Målgruppen 

Kommunikation och möten mellan invånare, kommuner och näringsliv är en viktig grund för 

kommunens förmåga att möta framtidens utmaningar, dels för att skapa tillit till det demokratiska 

systemet och för att utveckla en hållbar samhällsutveckling. Dialogen skapar tillit och förståelse för 

utmaningarna som kommunen står inför. 

  

De medborgardialoger som kommunen genomfört senaste åren, visar på ett större intresse från 

invånarna att delta och att få komma till tals. Kommunen behöver nå ytterligare ålders- och 

intressegrupper i samhället i syfte att få bättre kunskap om olika behov kring demokrati och 

samhällsutveckling. 

  

Det finns ett stort deltagande i sociala medier när det är frågor som engagerar stora grupper. 

Arbetssättet behöver förändras för att nå invånare på andra arenor än de traditionella. Att aktivt 

arbeta för att utveckla dialogen och att förbereda organisationen på detta är viktigt för att stärka 

demokratin. 

  

Synpunktshanteringen bidrar till förbättringsarbete i kommunens verksamheter. Det inkommer fler 

synpunktsärenden än tidigare, detta för att tjänsten marknadsförts mer och använts i dialogarbete 

som i tex. översiktsplaneringen och i förändringar kring skolorganisationen. Kommunen behöver 

fortsätta att arbeta aktivt med att underlätta för invånare att lämna synpunkter och 

förbättringsförslag. 

  

För att stärka kommunens varumärke och möta framtidens krav på ökad tillgänglighet i form av 

snabb service och ett professionellt bemötande blir Gislaveds kontaktcenter även framöver en viktig 

aktör. 

2.2 Omvärldsanalys 

Gislaveds kommun tar fram en mer omfattande omvärldsanalys inför varje mandatperiod. En ny 

Omvärldsanalys kommer att göras under 2018-2019. 

Syftet med omvärldsanalysen är att identifiera trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds 

kommun som geografisk plats och som organisation, och som påverkar möjligheterna att nå 

kommunens vision och övergripande mål. I analysen redovisas utmaningar och möjligheter för 

Gislaveds kommun och hur man ska kunna möta dessa trender. 

I Omvärldsanalys 2013 identifierades nedanstående trender som de mest avgörande för framtida 

utmaningar. 
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Med utgångspunkt i omvärldsanalys 2013, nämndernas omvärldsanalyser, den kommunomfattande 

översiktsplanen och aktuella strategier utkristalliseras ett antal viktiga områden för kommunen 2019 

och framåt. 

  

Styrning och ledning 
Då omvärlden förändras i allt snabbare takt behövs en alltmer ökad flexibilitet och snabba 

omställningar i kommunens organisation. Detta kommer att ställa höga krav på styr- och 

ledningsfrågor. Det gäller att dels på en kommunövergripande nivå ha aktuella förutsättningar för 

att planera, ta beslut och följa upp verksamheten, men det gäller också att kunna ge organisationen 

stöd för att kunna leda verksamheterna effektivt i den utveckling och förändring som sker allt 

snabbare. 

  

Samverkan 
Det europeiska regelverket styr idag till stor del arbetet på nationell, regional och kommunal nivå. 

Enligt SKL:s rapport ”EU i lokalpolitiken” från 2010, påverkas cirka 60 procent av de frågor som 

tas upp i Kommunfullmäktige av EU. Att samverka med andra kommer bli allt viktigare. Utöver 

samverkan inom Gnosjöregionen behöver samarbete ske med andra intressenter såsom närliggande 

regioner men även med aktörer på nationell och internationell nivå. 

  

I takt med att utvecklingen i samhället och vår omvärld går fortare ökar också kravet och behovet 

av stöd från den kommunala organisationen. En aktiv omvärldsbevakning kan öka möjligheterna att 

förbereda oss för att hantera till exempel flyktingströmmar, terrorism, eller konjunktursvängningar. 

Samtidigt delar Gislaveds kommun många utmaningar med andra länder och kommuner och genom 

erfarenhetsutbyten och gemensamma projekt kan vi lära av varandra, få nya perspektiv på våra 

verksamheter och utvecklas tillsammans. 

  

Gislaveds kommun behöver arbeta med företagsklimatet. Det förutsätter en fördjupad samverkan 

med näringslivet som präglas av tillit och förtroende. Kommunen kan genom samverkan underlätta 

för företag att etablera sig här. Kommunen kan också stödja näringslivets arbete med 

kompetensförsörjning och arbetar aktivt för att utveckla infrastrukturen. 

  

Hållbar utveckling 
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar om att avskaffa 

fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen, säkerställa god hälsa, likvärdig 

utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges kommuner, landsting och regioner har en 

viktig roll i arbetet för att nå målen. 
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Kommunen behöver arbeta ytterligare med ekologiska hållbarhetsfrågor. Växthusgaser är gaser i 

atmosfären som bidrar till att medeltemperaturen på jorden ökar. De vanligaste växthusgaserna är 

koldioxid, metan, lustgas och fluorföreningar. För att nå målen om minskad klimatpåverkan behövs 

åtgärder på transportsidan, satsa på förnybar energi, ändra våra konsumtionsmönster och minska 

jordbrukets klimatpåverkan. Oavsett om vi lyckas minska de klimatpåverkande utsläppen så 

kommer klimatet att påverkas och enligt rådande forskning står det nu klart att klimatförändringarna 

kommer att bli omfattande och få påverkan över hela världen. T ex väntas nederbörden öka under 

vintertid och antalet kraftiga regn bli fler. Det kommer innebära högre flöden i våra vattendrag och 

risk för översvämning med följder som skador på bebyggelse och infrastruktur. Det är därför 

nödvändigt att samhället arbetar med anpassning till dagens och framtidens klimat. Agenda 2030 

miljömål och framtida vatten och dagvatten kan bli en mycket stor utmaning för Gislaveds kommun 

framöver. 

  

De mänskliga rättigheterna är grundläggande för kommunens arbete med social hållbarhet och de 

spänner tydligt över alla de områden som omfattas. Integrationsarbete är nödvändigt bland annat för 

alla människors lika värde och rättigheter men också sett ur ett diskrimineringsperspektiv. 

Trygghetsarbetet är grundläggande för att människor ska kunna utvecklas. Folkhälsa är ett uttryck 

för befolkningens hälsotillstånd, som tar hänsyn till såväl nivå som fördelning av hälsan. En god 

folkhälsa handlar därför inte bara om att hälsan bör vara så bra som möjligt, den bör också vara så 

jämlikt fördelad som möjligt. 

  

Bostadsförsörjning  
Idag bor 85 % i tätorter och enligt långtidsutredningen förväntas att 54 % av Sveriges invånare bo i 

storstadsregionerna år 2040. FN uppskattar i sin rapport att närmare 60 % av hela jordens 

befolkning troligen kommer att bo i städer år 2030. 

  

Bostadsförsörjning är liksom i övriga Sverige en viktig fråga för Gislaveds kommun. 

Urbaniseringen medför att det blir allt dyrare och trångbott att bo i städerna. 

Landsbygdskommunerna har därför möjlighet att genom att bygga attraktiva boenden och 

livsmiljöer främja befolkningstillväxten. Genom att kommunen främjar bostadsbyggandet av 

attraktiva och bra boendemiljöer ökar också möjligheten att konkurrera om arbetskraften. 

  

Integration 
Integrationsfrågor är ett pågående omfattande arbete. Prognosen framåt tyder på en fortsatt låg 

tillströmning av asylsökande. Det är svårt att veta om vad som händer i framtiden gällande 

flyktingströmmar men det är fortfarande oroligt i världen och i samband med att omvärlden 

förändras kan det komma nya anledningar till att personer kommer till Sverige ex pga av 

klimatförändringar. Samarbete i hela kommunen och civilsamhället kommer fortsatt vara en viktig 

faktor för en lyckad integration. 

  

Barn och unga 
Barns tidiga utveckling och deras uppväxtvillkor är en viktig fråga för social hållbarhet. Ett nedsatt 

hälsotillstånd under barndomen påverkar den framtida hälsan och får betydelse för hur livet 

utvecklas. Det går att se ett samband mellan uppväxtvillkor och resultat i skolan och därmed fortsatt 

karriär, hälsa och livslängd. Tidiga insatser, menar forskare, ger effekter under hela det fortsatta 

livet. Insatser för barn är de mest samhällsekonomiska investeringar ett samhälle kan göra 

(Göteborgs Stad, 2014 Skillnader i livsvillkor och hälsa,). 

  

Vård och omsorg 
För att klara att bevara välfärden behöver kommunen satsa på välfärdsteknologi , utveckling av nya 

insatser, ett förändrat arbetssätt och variationer i boendeformer för personer med olika behov. 

Behoven av vård- och omsorg kommer att växa i takt med att det blir fler äldre. Allt fler äldre väljer 
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att bo hemma även med omfattande omvårdnadsbehov vilket också kommer att ställa krav vid 

nybyggnation av bostäder. 

  

Infrastruktur 

Kommunen ska främja utbyggnad av IT-infrastruktur för att tillgodose snabb internetuppkoppling i 

hela kommunen. Detta är en förutsättning för digitalisering och utveckling inom exempelvis 

välfärdsteknologin. Det är viktigt att en väl fungerande IT-infrastruktur finns för att befintliga och 

nya företag ska hänga med i den globala utvecklingen. I takt med att den digitala globala 

utvecklingen ökar är det viktigt att kommunens invånare har möjlighet att ta del av detta. 

Kommunen, tillsammans med GNAB (näringslivsbolaget) och näringslivet har konstaterat att det 

finns en stor godsmängd i Smålandstenar som med fördel kan växla från väg till järnväg. Detta 

förutsätter investeringar i ett nytt stickspår och en omlastningsterminal.  

 

  

Demokrati 
Medborgarnas intresse för samhällsfrågor har inte minskat, men man väljer att fokusera på enstaka 

frågor, snarare än att bekänna sig till en tydlig ideologi. Med digitaliseringen finns det helt andra 

möjligheter för medborgarna att själva skapa opinion och på så sätt direkt påverka. Troligtvis 

kommer därför relationer att spela en viktig roll för att få en hållbar utveckling. 

  

Viljan att engagera sig i föreningar minskar men viljan att hjälpa till vid stora händelser ökar. 

Exempel på detta är tågstoppen i Stockholm där frivilliga lät okända övernatta hemma hos sig samt 

Missing People som har fler frivilliga ju sämre väder som råder på platsen. Rätt hanterad är denna 

kraft en stor tillgång. 

  

Det finns ökade krav från samhället på snabb och korrekt information. Allt eftersom mediaflödet 

har ökat med fler medier som publicerar webbnyheter och använder sig av sociala medier kommer 

också kravet på snabb och korrekt information öka. Här finns en stor utvecklingspotential. 

  

Säkerhet 
Utvecklingen i samhället driver på behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor ur olika perspektiv. 

Både inre och yttre säkerhetsarbete kommer bli alltmer viktigt. En omfattande säkerhetsfråga är 

arbetet med informationssäkerhet och hur vi kan stå emot organiserad och systematisk brottslighet 

mot våra välfärdssystem. 

  

Säkerhetsarbetet handlar också om hur kommunen kan förebygga hot, våldssituationer, sexuella 

trakasserier och ofredanden mot förtroendevalda, brukare, elever och anställda vilket också är en 

viktig demokratifråga. 

  

Personalförsörjning 
Sveriges kommuner står inför en utmaning vad gäller den strategiska personalförsörjningen. Under 

de kommande åren beräknas mer än en tiondel av Gislaveds kommuns anställda att gå i 

ålderspension, samtidigt som de årskullar som kommer in på arbetsmarknaden är mindre än de som 

lämnar den. Eftersom situationen inte är unik för Gislaved kommer konkurrens uppstå om 

arbetskraften. 

  

Framtidens personalbrist kommer ställa stora krav på att kommunen är en attraktiv arbetsgivare. Det 

finns flera strategier inom kommunens förvaltningar för att öka attraktiviteten. Att upprätthålla 

kontinuitet i rekryteringsstrategin och arbetat innovativt är helt avgörande när konkurrensen om 

kommande medarbetare ökar. Att minska personalomsättningen är en viktig faktor för att behålla 

kompetensen inom verksamheterna. 
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För att underlätta för företag att etablera sig i Gislaved och stödja de företag som redan finns i deras 

kompetensförsörjning är det viktigt att samverkan sker mellan näringsliv och kommunen såsom 

gällande vuxenutbildningar och utvecklad infrastruktur. 

  

Digitalisering 
Digitaliseringen är en kraft som är så stark att den driver andra trender. Det innebär bland annat en 

omvandling av arbetsmarknaden och i vilken form myndigheter levererar sina välfärdstjänster. 

Tidigare akademikeryrken kan komma att automatiseras osv. Digitalisering innebär också kulturella 

förändringar, där förståelsen för hur man agerar i digitala miljöer blir minst lika viktiga som andra 

uppförandekoder. 

  

Kommunen som organisation behöver ha starka beställarorganisationer som tar ansvar samt kan 

formulera sina behov av digitalisering på kort respektive lång sikt. Nämnderna behöver arbeta med 

verksamhetsutveckling samt omvärldsbevakning som är relaterat till det digitala behovet. 

Förändringarna måste också genomföras utifrån medborgarens perspektiv såsom behovet av öppen, 

tillgänglig och tillräcklig information och kommunikation. 

  

  

2.3 Befolkningsprognos 

  

Befolkningsprognos för Gislaveds kommun 2019-2030        

Folkmängdstabell        

Ålder  2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

0  340 337 332 327 321 316 311 308 303 300 298 296 

1-5  1 823 1 822 1 810 1 806 1 794 1 780 1 762 1 743 1 723 1 703 1 684 1 668 

6  391 391 389 377 384 385 384 381 380 376 372 369 

7-15  3 467 3 531 3 563 3 575 3 580 3 605 3 621 3 634 3 647 3 668 3 659 3 649 

16-18  1 213 1 199 1 188 1 194 1 228 1 240 1 242 1 235 1 244 1 239 1 260 1 277 

19  364 356 356 360 342 352 368 370 363 368 369 370 

20-24  1 434 1 429 1 419 1 412 1 438 1 451 1 455 1 474 1 486 1 488 1 500 1 513 

25-39  5 097 5 057 5 032 4 996 4 933 4 893 4 852 4 805 4 774 4 740 4 706 4 652 

40-59  7 894 7 833 7 754 7 636 7 543 7 442 7 344 7 270 7 223 7 188 7 178 7 159 

60-64  1 757 1 753 1 771 1 829 1 849 1 906 1 971 2 025 2 012 1 991 1 946 1 913 

65-79  4 346 4 413 4 434 4 427 4 442 4 401 4 405 4 372 4 380 4 423 4 478 4 555 

80-84  863 848 879 919 977 1 018 1 074 1 144 1 185 1 181 1 153 1 146 

85-89  537 548 535 544 563 601 594 617 647 693 730 770 

90-94  250 255 262 268 256 264 272 267 273 283 307 305 

95-w  73 72 77 74 79 79 80 84 85 83 86 88 

Summa  29 
847 

29 
846 

29 
799 

29 
741 

29 
729 

29 
733 

29 
734 

29 
727 

29 
725 

29 
724 

29 
726 

29 
729 

Alla siffror avser den 31/12 respektive år. Faktisk 
folkmängd för 2016. 
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Förändrings    
tabell 

            

 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Inflyttning 1 438 1 401 1 311 1 295 1 330 1 345 1 346 1 345 1 356 1 365 1 370 1 376 

Utflyttning 1 470 1 457 1 408 1 396 1 378 1 371 1 369 1 369 1 370 1 373 1 371 1 371 

Flyttnetto -32 -56 -97 -101 -48 -26 -23 -25 -14 -8 -1 5 

             

Födda 338 335 332 325 319 314 309 305 301 297 295 294 

Döda 280 281 281 282 283 284 285 287 288 290 293 295 

Födelsenetto 58 54 50 43 37 30 24 18 12 7 2 -1 

             

Folkmängd 29 
847 

29 
846 

29 
799 

29 
741 

29 
729 

29 
733 

29 
734 

29 
727 

29 
725 

29 
724 

29 
726 

29 
729 

Folkökning 26 -1 -47 -58 -11 4 1 -7 -2 -1 1 3 

  

  

  

  

  

Prognos över antalet äldre i Gislaveds kommun 2019-2030      

Folkmängdstabell      

Ålder 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

65-69 1 566 1 580 1 570 1 577 1 625 1 611 1 609 1 625 1 676 1 696 1 750 1 810 

70-74 1 549 1 535 1 485 1 426 1 400 1 412 1 428 1 420 1 427 1 471 1 460 1 460 

75-79 1 231 1 298 1 379 1 424 1 416 1 378 1 368 1 327 1 277 1 256 1 269 1 285 

80-84 863 848 879 919 977 1 018 1 074 1 144 1 185 1 181 1 153 1 146 

85-89 537 548 535 544 563 601 594 617 647 693 730 770 

90-94 250 255 262 268 256 264 272 267 273 283 307 305 

95-w 73 72 77 74 79 79 80 84 85 83 86 88 

Summa 6 069 6 137 6 185 6 230 6 316 6 363 6 425 6 483 6 571 6 662 6 754 6 864 

Alla siffror avser den 31/12 respektive år. 
Faktisk folkmängd för 2016. 

        

  

Gislaved har 29574 (Aug 2017) invånare och är en medelstor kommun i Sverige. Under de senaste 

åren har befolkningen ökat mer än tidigare år. En stor inflyttning från övriga världen är den 

viktigaste förklaringsfaktorn. Samma utveckling går att se i hela riket och bidrar till en utmaning för 

välfärdssamhället inom områden som barnomsorg, utbildning, sysselsättning och äldreomsorg. 

  

Att antalet inflyttade beräknas minska under de kommande åren beror framför allt på att den ökade 

mängden inflyttningar från utlandet förväntas återgå till de nivåer som rådde innan 
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flyktingsituationen 2015. 

  

Andelen utflyttade beräknas i prognosen utifrån utflyttningsrisker, dvs. risken att unga vuxna har en 

större benägenhet att flytta. Företaget Kairos Future menar att det framförallt finns sju anledningar 

till personer flyttar 

Andel som instämmer i att följande var anledningar till flyttar 

 Nya platsen var attraktiv – 50 % 

 Ville ha en bättre bostad – 44 % 

 Bättre framtidsutsikter – 33 % 

 Minskade avstånd – 20 % 

 Nytt arbete/arbetet flyttade – 18 % 

 Flyttade “hem” igen till plats jag bott tidigare – 15 % 

 Främst partnerns skäl, flyttade med – 13 % 

  

Prognosen visar på att andelen födda kommer att minska vilket kan antas ha orsaker i att unga 

vuxna och i fertil ålder minskar. Antalet äldre kommer att öka. 

  

Prognosen för det totala antalet invånare i Gislaveds kommun visar på en minskning om 118 

personer från år 2019 till år 2030. 

  

2.4 Förändringar i lagkrav och regler 

Det finns flera kända kommande lag- och regelförändringar som kommer att påverka 

verksamheterna. Nedan följer en beskrivning av lagkravsförändringar som nämnderna beskriver kan 

komma att påverka deras verksamheter framöver. 

  

Ny kommunallag (2017:725) träder ikraft 1 januari 2018. (prop. 2016/17:171). 

 Fullmäktige ska få en möjlighet att bestämma att styrelsen ska kunna fatta beslut om särskilt 

angivna förhållanden som rör andra nämnders verksamhet, dock inte sådana som rör 

myndighetsutövning mot enskild eller tillämpningen av lag 

 Rollfördelningen mellan de anställda och de förtroendevalda ska tydliggöras. Framförallt 

tydliggörs kommundirektörens roll 

 Anmälan av delegationsbeslut ska förenklas 

 Prövningsgrunderna för laglighetsprövning förtydligas 

 Den kommunala anslagstavlan kan vara webbaserad 

 Revisorernas roll stärks 

  

 

Ny förvaltningslag träder ikraft 1 juli 2018. (prop. 2016/17:180). 

 Det införs uttryckliga bestämmelser för hur ett ärende inleds och vad som gäller i fråga om 

myndigheternas utredningsansvar 

 Tolkning och översättning blir en uttrycklig rättighet 

 En parts rätt att bli informerad om hur ärendet handläggs stärks. Dessutom ska motivering 

av besluten förbättras 

 Ny möjlighet för medborgare att snabba på långsam handläggning, s k dröjsmålstalan 

 Det införs mer heltäckande bestämmelser om när en myndighet får ändra ett beslut och 

uttryckliga bestämmelser om vilka beslut som får överklagas 

 Det införs ett allmänt krav på lämplighet för den som är ombud eller biträde för en part 
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Nya dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 träder ikraft 25 maj 2018.  

EU har beslutat om nytt regelverk för behandling av personuppgifter som ska börja tillämpas av 

medlemsstaterna i maj 2018. Regeringens utredning om anpassningar av svenska författningar, 

bland annat behandlingen av personuppgifter inom socialtjänsten och patientdatalagen ska lämnas i 

augusti 2017. 

 Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges skyldighet att 

kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på ökad dokumentation 

 Det kommer att införas möjligheter för tillsynsmyndigheten att i vissa fall döma ut en 

administrativ sanktionsavgift på upp till 20 miljoner euro eller fyra procent av 

organisationens omsättning när en organisation missköter sin behandling av personuppgifter 

 En anpassning till dataskyddsförordningen kommer sannolikt kräva en översyn av den 

interna styrningen och riktlinjerna för hur personuppgifter hanteras 

  

 

Socialtjänstlagen (2001:453).  Ändringar och nya bestämmelser. 

Flertal förändringar har gjorts i socialtjänstlagen. Att socialnämnden ska få ansvar för verkställandet 

av nya påföljder när unga lagöverträdare döms för brott föreslås träda ikraft 1 juli 2019. 

  

  

Statlig offentlig utredning (SOU 2017:21) Nationell kvalitetsplan.  
Utredningen har tagit fram ett förslag till en nationell kvalitetsplan för äldreomsorgen. Genom 

långsiktiga insatser inom strategiskt viktiga områden ska utvecklingen av god kvalitet i den 

framtida äldreomsorgen säkras. Utredningen föreslår åtgärder som syftar till: 

 Högre kvalitet och effektivitet 

 Bättre förebyggande och rehabiliterande insatser 

 Tryggad personalförsörjning 

 Användning av välfärdsteknologi 

 

Utredningen föreslår vidare att: 

 Socialnämnden ska få tillämpa förenklad biståndsprövning beträffande hemtjänst i form av 

serviceuppgifter och sociala insatser i mindre omfattning samt vissa trygghetslarm för 

personer som har fyllt 80 år. Bestämmelsen införs i socialtjänstlagen. Utredningen föreslår 

att bestämmelsen ska träda ikraft 1 juli 2018. 

 

Behörighetskrav för enhetschefer eller motsvarande person i särskilt boende samt i hemtjänst och 

dagverksamheter. Utredningen föreslår att enhetschef ska ha "lämplig utbildning så långt det är 

möjligt". Med enhetschef avses verksamhetsnära person med ansvar för ledning av utförandet av 

insatserna samt personal och ekonomi. Bestämmelsen gäller inte för utförare av hemtjänst i form av 

enbart serviceuppgifter. Bestämmelsen införs i socialtjänstförordningen. Utredningen föreslår att 

bestämmelsen ska träda ikraft 1 januari 2020. 

  

  

Statlig offentlig utredning: Översyn av socialtjänstlagen (Dir. 2017:39).  

Utredningen ska redovisa sina förslag senast 1 december 2018. Utredningen ska se över: 

 Socialtjänstlagens struktur och konstruktion 

 Tillgången till en jämlik, jämställd och likvärdig socialtjänst för att minska skillnaderna 

mellan kommuner 

 En hållbar socialtjänst som främjar långsiktigt strukturellt förebyggande arbete och bidrar 

till hållbarhet samt minskar behovet av individuella insatser 

 Hur socialtjänstens uppdrag ska se ut för att tydliggöra kommunernas ansvar och förbättra 

möjligheterna till samverkan och samarbete mellan kommuner och andra aktörer 
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 Lagens nuvarande indelning i olika målgrupper för att möjliggöra en helhetssyn så att 

individens behov ses i hela sitt sociala sammanhang och minska stuprör 

 Utvecklingen av en kompetens- och kunskapsbaserad socialtjänst, från utredning till själva 

vården och omsorgen 

 Möjligheten för kommuner att tillgängliggöra insatser samtidigt som en jämlik, likvärdig 

och rättsäker socialtjänst säkerställs 

 Möjligheten att förenkla handläggningen utan att rättsäkerheten och kvaliteten i vården och 

omsorgen riskeras. 

  

 

Statlig offentlig utredning (SOU 2015:02)  
Mottagandeutredningen har i uppdrag att föreslå åtgärder för att skapa ett sammanhållet system 

för mottagande och bosättning av asylsökande och nyanlända. Utredningen ska redovisa sina 

förslag senast 31 oktober 2017.  

 

Utredningen ska: 

 Föreslå en ändamålsenlig ordning för mottagande av asylsökande, nyanlända och 

ensamkommande barn, där ett helhetsperspektiv ska gälla 

 Analysera statens styrmedel och vid behov föreslå förändringar 

 Analysera hur ansvarsfördelning och samverkan mellan Arbetsförmedlingen, 

Migrationsverket, länsstyrelserna och kommunerna fungerar samt vid behov föreslå 

förändringar i myndigheternas uppdrag och mandat 

 Analysera hur etableringsstödjande insatser kan komma in i asylmottagandet 

 Bedöma om det övergripande målet för organiserad sysselsättning ska gälla och vid behov 

föreslå ett nytt mål, samt ge riktlinjer avseende omfattning och innehåll för den organiserade 

sysselsättningen och när i tiden olika insatser bör ges 

 Föreslå effektiviseringar och förenklingar av regelverket för statliga ersättningar 

 Lämna förslag som underlättar regional och interkommunal samverkan inom mottagandet. 

 Föreslå hur schablonersättning kan användas i större utsträckning. 

  

  

Översyn av insatser enligt LSS och assistansersättningen (Dir. 2016:40).  
Regeringen har tillsatt en utredning som ska se över assistansersättningen i socialförsäkringsbalken 

(SFB) och lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Utredningen ska redovisas 

1 oktober 2018. Utredningen ska leda fram till förslag om en långsiktigt hållbar ekonomisk 

utveckling av insatsen personlig assistans och en lagstiftning som ska främja jämlikhet i 

levnadsvillkor och full delaktighet i samhällslivet. I utredningen ingår även att analysera orsaken till 

skillnader mellan flickor och pojkar, kvinnor och män när det gäller kvalitet i, tillgång till och 

omfattning av insatser. 

  

 

Skollagstiftning 

 Skolkommissionen, Samling för skolan 
Det betänkande som kan antas få störst påverkan på skolan de kommande åren är 

Skolkommissionens slutbetänkande "Samling för skolan. Nationell strategi för kunskap och 

likvärdighet" (SOU 2017:35). Kommissionen föreslår flera förändringar som direkt kommer att 

påverka grundskolans verksamhet men också sådant som kan komma att påverka gymnasieskolan. 

Skolkommissionens förslag kan innebära större förändringar avseende statsbidrag till grundskolans 

verksamhet som skulle kunna tillföra Gislaveds kommun 30 Mkr årligen, dock med förbehållet att 

kommunen bibehåller nuvarande resurstilldelning till undervisning och elevhälsa. Kommissionen 

understryker också huvudmännens ansvar för att möjliggöra att lärare och rektorer kan koncentrera 
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sig på huvuduppgifterna och att dessa grupper ges utrymme för en fortlöpande 

kompetensutveckling. Kommissionen understryker huvudmännens ansvar att tilldela verksamheten 

medel utifrån behov och därmed att hänsynstagande sker till avgörande bakgrundsfaktorer.  

 

Kommissionen betonar också alla elevers rätt till garanterad undervisningstid med behöriga lärare 

inom såväl grundskolan som gymnasieskolan. Kommissionen vill därför skapa tydligare 

uppföljning, inte minst inom gymnasieskolan, att detta sker. Kommissionen föreslår att regeringen 

tillsätter en utredning i syfte att ta fram en ny regionalt baserad modell för finansiering och styrning 

av gymnasieskolan, med utgångspunkt från ett starkare nationellt ansvar. Bakgrunden till detta är att 

de anser att det är nödvändigt med ett starkare nationellt ansvar för gymnasieskolans finansiering, 

dimensionering och lokalisering. Kommissionen pekar på att elevunderlaget, tillgången till 

lärarkompetens och kapaciteten APL-platser på vissa håll i landet är otillräckliga för att motsvara 

gymnasieskolans utbud med 18 nationella program och de 60 olika inriktningarna. Detta kan 

påverka vilket utbud av gymnasieutbildningar som kan tillhandahållas i Gislaveds kommun men 

också vuxenutbildningens utbud och därmed kommuninvånarnas möjlighet till vidareutbildningar. 

Gymnasieutredningens förslag att det kommer att krävas tolv godkända grundskolebetyg även för 

behörighet till gymnasiets yrkesprogram kan påverka antalet obehöriga elever inför 

gymnasieantagningen. 

  

Inom grundskolan föreslås också utökad tid i ämnet idrott och hälsa, vilket påverkar såväl 

kompetensförsörjning inom ämnet som lokalbehov. Regeringen föreslår också att prao ska bli 

obligatoriskt i årskurs 8 vilket kan påverka verksamhetens planering och behov av riktade resurser. 

  

Om statens eventuella krav på minskade barngrupper i förskolan kommer att beslutas om kommer 

behovet av förskoleavdelningar öka. 

  

 

 Skolkostnadsutredningen, Det stämmer 
Skolkostnadsutredningens betänkande "Det stämmer! Ökad transparens och mer lika villkor" (SOU 

2016:66) föreslår förändringar i kommunernas redovisning för att öka transparensen och skapa mer 

lika villkor mellan kommunala och fristående huvudmän. Förändringen kommer att innebära en 

ökad administration för kommunerna och kan påverka förutsättningarna mellan större och mindre 

enheter i verksamheterna. 

 

  

 En väl anpassad kommunal vuxenutbildning 
Regeringen har tillsatt en utredning kring vuxenutbildningen "En väl anpassad vuxenutbildning". 

Behovet av förändringar i regleringen av vuxenutbildningen gäller huvudsakligen kommunal 

vuxenutbildning (komvux) och särskild utbildning för vuxna (särvux). Den särskilda utredaren ska 

bland annat se över bestämmelser gällande urval, betygsskala, högskoleförberedande examen och 

särvuxelevernas möjlighet till utbildning efter sina behov och förutsättningar. Utredaren ska också 

se över om lärare inom vuxenutbildningen får tillgång till den kompetensutveckling de behöver. 

Utredningens förslag kan innebära att fler kan komma att anses vara prioriterade i antagningen till 

komvux på gymnasial nivå. 

  

 

 Beslut gällande skolan 
Regeringen har beslutat om förtydliganden och förstärkningar i bland annat läroplaner, kursplaner 

och ämnesplaner för grundskolan och gymnasieskolan. Syftet är att tydliggöra skolans uppdrag att 

stärka elevernas digitala kompetens. Ändringarna rör bland annat rektorers och lärares uppdrag, 

skolbibliotekets roll och undervisningen i enskilda ämnen. Gislaveds kommuns satsningar inom 

digitalisering av undervisningen kommer därför att vara angelägna även i framtiden. 
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Boverkets byggregler 
I Boverkets byggregler finns nya krav på energihushållning och fastbränsleanläggningar som kan 

påverka kommunens fastigheter. 

  

  

Plan- och bygglagen 
Grannehöranden och överprövning av bygglov kommer att ske annorlunda i framtiden. Det finns ett 

lagförslag som begränsar möjligheterna för ej berörda sakägare att överklaga ett bygglovbeslut 

vilket kommer att påverka hur vi kommunicerar med grannar och som i sin tur kan öka 

arbetsbelastningen. Sannolikt fortsätter det att under aktuell period komma nya lättnader i 

bygglovplikten och lättnader i krav på byggnadsverk som innebär merarbete för verksamheten med 

framtagande av informationsmaterial men framför allt med rådgivning. 

  

  

Livsmedelslagstiftning  
Livsmedelsverket har aviserat en hel del förändringar inom livsmedelstillsynen. Redan idag har 

man infört en rad nationella mål i kontrollerna. 

  

  

E-cigaretter 
Den 1 juli 2017 blev det anmälningsplikt på e-cigaretter och här har kommunen ett tillsynsansvar. 

Troligen kommer det att bli tillståndspliktigt att sälja tobak. Detta innebär att kommunen skall 

handlägga tobaksförsäljning på liknande sätt som man idag gör med alkoholservering. 

  

  

Barnkonventionen förväntas bli lag 
Sverige som stat är i folkrättslig mening redan bunden av barnkonventionen. Därmed följer en 

förpliktelse att leva upp till de krav som konventionen ställer. 

Tjänstemän och beslutsfattare i Gislaveds kommun måste förhålla sig till barnkonventionen på̊ ett 

annat sätt än i dag eftersom konventionen blir gällande som lag och ensam kan läggas till grund för 

myndigheters beslut i mål och ärenden. 

  

  

Förslag om karensavdrag istället för karensdag 
Inom Socialdepartementet har ett förslag om karensavdrag utarbetats. Idén om karensavdrag har 

diskuterats vid ett flertal olika tillfällen alltsedan sjuklönelagens tillkomst. Enligt förslag ska de nya 

reglerna träda i kraft först den 1 januari 2019. Detta motiveras med att arbetsmarknadens parter 

måste ges möjlighet att anpassa gällande kollektivavtal till den nya ordningen. 

  

  

Förslag om ny redovisningslag 2019 
En översyn av den kommunala redovisningslagen har gjorts. Ett förslag har varit ute på remiss och 

ska eventuellt börja gälla från 1 januari 2019. Den största förändringen och som kommer att 

påverka kommunen mycket är att pensionerna ska resultatföras. Detta gäller även 

ansvarsförbindelsen. Detta medför att det kommer att ställas ett högre krav på årliga överskott, 

annars riskerar man att få ett negativt eget kapital som då behöver återställas. 



Gislaveds kommun, Kommunfullmäktige Utblick 2019   15(15) 

3 Kommunens framtida utmaningar och utvecklingsbehov 

Ovanstående omvärldsanalys utmynnar i flertal framtida utmaningar och utvecklingsområde för 

kommunen. 

  

Hela Gislaveds kommun behöver arbeta för en hållbar utveckling, ekologiskt, socialt och 

ekonomiskt. Det kommer att behövas ett aktivt arbete med att påverka miljön i positiv riktning och 

göra hållbara val. Förändringar i närvärld och omvärld kräver alltmer fokus på långsiktigt hållbart 

arbete i kommunen. Klimatanpassning, infrastruktur och integration är områden att arbeta vidare 

med. 

  

Gislaveds kommun behöver upplevas som en mer attraktiv plats att bo, arbeta på samt att besöka. 

Platsens attraktivitet kan då bli en motor för ett välmående och brett näringsliv. Ett första steg i 

arbetet är att ta fram ett platsvarumärke som beskriver en framtida bild av platsen och vilka 

strategiskt viktiga tillgångar som ska lyftas fram. Arbetet ska också innefatta budskap till olika 

målgrupper och en strategi för hur kommunens styrkor och det som särskiljer oss från andra 

marknadsförs. 

  

Den nya demokratiska spelplanen och digitaliseringen ställer nya krav på organisationen. Det 

kommer att behövas en fortsatt utveckling av medborgardialoger för att nå alla intressegrupper. Det 

driver också på krav att arbeta med säkerhetsfrågor ur flera perspektiv.     

  

Att hela kommunen tar ett gemensamt ansvar för barnens uppväxtvillkor, lyssnar till deras åsikter, 

ser till att de är delaktiga och att barnperspektivet står i fokus är viktigt utifrån ett 

samhällsperspektiv. Tillsammans behöver Gislaveds kommun prioritera förebyggande och 

främjande arbete för barn och unga. 

  

Kommunen behöver främja nybyggnation av bostäder och variationer av boendeformer för personer 

med olika behov. För att klara välfärden och leverera service och tjänster med rätt kvalitet kommer 

det bli än mer viktigt att ständigt utveckla verksamheten och utveckla nya arbetsmetoder. 

  

Framtidens personalförsörjning kommer att ställa stora krav på att kommunen är en attraktiv 

arbetsgivare och det är väsentligt med ett fortsatt arbeta med strategiskt personalarbete. 

  

Samverkan och dialog med andra kommer bli alltmer viktigt och Gislaveds kommun behöver 

intensifiera samarbetet med andra kommuner, regioner och näringsliv. 

  

Framtiden kommer att ställa krav på en effektiv och flexibel kommun. Ekonomiska förutsättningar 

kommer fortsatt stå i fokus då Gislaveds kommun är mycket påverkade av det som sker i 

omvärlden. Ständiga effektiviseringar och ett fokus på helheten krävs för att bevara välfärden. Detta 

kommer att ställa höga krav på att kommunen tillsammans kan göra snabba omställningar, är 

flexibel och kontinuerligt förändrar arbetssätten. 

  

  

  

  

  


