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Krönika:

En glad Gislavedssommar
Gislaved är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation till. Visst
känns det gott att säga. För mig är det början på framtiden. Vi måste berätta att vi
lever i en fantastiskt bra kommun och vilka möjligheter den ger oss, sina invånare.
Tillsammans kan vi leverera en fungerande vardag, fungera som nätverk, samverka
för utveckling och uppmärksamma vårt arv, den kulturella industrikommunen.
Samverkan är och kommer alltid vara en viktig fråga. Vi är bra på att arbeta i
nätverk, det gjorde vi långt innan det blev ett begrepp på andra håll. Och
nätverken finns överallt. Vi ska använda vår förmåga att samverka så människor får
möjlighet att vara delaktiga i sitt vardagsliv. Vår kommun befinner sig som så
många gånger förr i en förändringsprocess. Vi har stora utmaningar framför oss
som kommer sätta oss på prov. Det gäller då att vara uthållig och tålmodig.
Vi gläds åt att vår befolkning ökat något under sista året. Men även när vi ökar
befolkningen krävs att vi funderar över och utvärderar det vi gör, för att få en
anpassning till den verklighet vi känner idag och en tid framåt. Möjligheten att
utveckla nya eller förändra befintliga verksamheter måste alltid sättas i relation till
det vi gjort tidigare och på vilket sätt vi ska prioritera, för att nå målen i framtiden.
Attraktivitet ska bli en ledstjärna i ordets alla bemärkelser.
Vi, alla tillsammans, har ett ansvar för att föra vår kommun in i framtiden. Vi ska bli
det som jag inledde denna text med ”platsen man gärna identifierar sig med och
har en god relation till”.
Jag önskar er alla en riktigt skön sommar!

Marie Johansson (S)
Kommunstyrelsens ordförande

Närnaturguider
Nu är det lättare för dig att upptäcka naturen i vår kommun. Närnaturguiderna tar
dig med till utflyktsmål på gång- och cykelavstånd från tätorterna. Det finns sju
olika guider med karta och beskrivning av utflyktsmålen. De finns på biblioteken,
bokbussen, turistbyråerna, i kommunhuset och går att ladda ner på
gislaved.se/naturguide
Exempel på platser väl värda att besöka är Danhults kvarn utanför Broaryd, Glörje
källa utanför Anderstorp, våtmarken vid reningsverket i Gislaved, Brödrahalla
utanför Reftele och Bjärsveds klint vid Hestra. Guiderna innehåller även en del
promenadstråk som Nissanleden mellan Smålandsstenar och Skeppshult och
vandringsleden runt Tyngeln i Burseryd.

Tuskeboleden
I maj invigdes en ny promenadstig med intressanta kulturmiljöer i byarna Tuskebo,
Horsamo och Pålsbo väster om Gislaved. Stigen är 5,5 km lång och går genom
två socknar i ett varierande landskap runt Tuskebosjön. Stigen utgår från Pålsbo
och längs vägen finns berättelser om människor som levt och verkat i trakten.

Gislavedsleden
Vandringsleden är nyligen upprustad mellan Fegens samhälle och Isaberg – en
sträcka på ca 9 mil. Det går att ansluta till leden från Gislaveds tätort. Utmed
sträckan finns fem lägerplatser med vindskydd. Mer information finns på
gislavedsleden.se

Anderstorps stormosse
Vårt nyaste naturreservat ligger mellan Gislaved och Anderstorp, norr om riksväg
27. Anderstorps stormosse som är ett av södra Sveriges största och mest
värdefulla myrmarksområden har ett rikt fågelliv. Parkering och fågeltorn når du via
Nissaforsvägen, på östra sidan av reservatet.

Bildtext: Många fler tips på vad du kan upptäcka i kommunen finns på
visit-gislaved.se och i vår broschyr som finns på turistbyråerna.

Faktaruta: Upplev
Turistbyråerna i kommunen är sommaröppna. Adresser, kontaktuppgifter och
öppettider hittar du på webbplatsen: visit-gislaved.se

Grilla rätt i sommar!
Nu när sommaren äntligen är här är det dags att damma av grillen igen för att njuta
av härliga måltider i solen. Det finns massor av härliga grönsaker i säsong under
sommar och höst som passar perfekt på grillen. Kanske till en bit gräsbeteskött
eller vildfångad fisk?
Oavsett om du använder en gasolgrill, kolgrill eller en engångsgrill så är det lite att
tänka på innan du kan sätta dig och äta. Se över att alla kopplingar på gasoltub
och regulator är täta efter vinterförvaringen så att det inte uppstår läckor. Om du
använder grillkol eller briketter, välj FSC-märkta så att påfrestningen på miljön bli så
liten som möjligt. Är du på utflykt kan engångsgrillen vara praktisk, men det är
också viktigt att du placerar den rätt. Engångsgrillar blir mycket varma på
undersidan och kan orsaka bränder i bänkar och bord av trä eller i
markvegetationen. Placera därför alltid grillen på obrännbart underlag, som grus
eller sand. Var noga med att släcka engångsgrillen och att inte lämna kvar den i
naturen. Källsortera alltid engångsgrillar.
Vår allemansrätt är unik i världen och den är värd att värna om. Var försiktig när du
gör upp eld i naturen och tänk på att kolla upp eventuella eldningsförbud i förväg.
Det är alltid förbjudet att göra upp eld i skyddade naturområden, men det kan
också vara eldningsförbud för att brandrisken är hög. Följ rapporterna i lokalradion
och i lokalpressen. Även SMHI har en brandriskkarta på sin webbplats: smhi.se

Skejtarnas paradis
Sedan ett par veckor tillbaka finns en skatepark i stationsparken i Smålandsstenar.
– Äntligen har vi en skateanläggning i kommunen. Det känns jätteroligt. Jag
hoppas att den blir välbesökt och samlar människor i olika åldrar, säger Tommy
Stensson (S), ordförande i fritidsnämnden.
En grupp ungdomar och fritidskontoret har tillsammans planerat parken och dess
utformning. Anläggningen är tänkt för såväl skateboard- som kickbike-åkare. Där
finns en rad funktioner, som exempelvis varianter av Hubbas, Handrail, Gaps och
Eurogap. Utformningen i parken skapar utmaningar för både nybörjare och erfarna
åkare.
– Det är fantastiskt roligt att vi har fått skateparken till Smålandsstenar. Placeringen
är väldigt bra med tanke på de goda kommunikationsmöjligheterna och att
boulebanan ligger bredvid är ett bra sätt att blanda olika åldrar, säger Jonas
Lindahl, ordförande i Smålandsstenar GOIF.

Bildtext: Ritningsunderlag från Pivotech som låg till grund för den efterlängtade
anläggningen. Infällt är skateparken under byggtiden.

Undvik olyckor – ansa höga häckar
Under våren, sommaren och hösten får bygg- och miljöförvaltningen in många
anmälningar angående höga häckar och växtlighet som växer ut på cykelbanor
och över vägar. Dock är det inte bara under den varma tiden som växtlighet kan
göra skada. Plogbilar, sopbilar och andra fordon kan skadas då trädgrenar växer
ut över gångbanor och gator. Som fastighetsägare har du en skyldighet att vårda
din tomt så att inte fara för olycka uppstår. Oftast är det barn som råkar ut för
olycka i korsningar då de är korta och inte syns bakom en hög häck. Det finns
även en stor risk för att synskadade snavar och gör sig illa om växtlighet växer ut
på gångbanorna. Att klippa häcken eller annan växtlighet på sin tomt är en billig
åtgärd för att undvika olyckor på både gång- och cykelväg och på bilväg.

Vad gäller för växtlighet på din tomt?
I plan- och bygglagen står att tomter ska skötas så att betydande olägenheter för
omgivning och trafik inte uppkommer samt så att risken för olycksfall begränsas.
Växtlighet i tomtgräns kan skymma det som kallas för sikttriangeln. Sikttriangeln är
en tänkt triangel i en korsning där fri sikt är nödvändig vid utfart på en anslutande
väg. En häck eller ett buskage bör inte vara högre än 80 centimeter inom
sikttriangeln samt vid utfarter. På en cykelbana ska den fria sikten vara minst fem
meter och för bilväg minst tio meter. Trädgrenar får inte växa över vägbanor och
gång- och cykelbanor på ett sådant sätt att de kan skapa olycka eller störa
trafiken.
Om ett träd faller ner och skadar grannens egendom eller förbipasserande kan du
som fastighetsägare bli skadeståndsskyldig. Om grannens växtlighet växer in på
din tomt ska du be grannen att klippa ner den själv. Efter att ha gett grannen
chansen att klippa ner växtligheten och ansa själv får du klippa och ansa det som
är på din sida fastighetsgränsen men du får inte skada plantan. Nya häckar och
buskar ska planteras minst sextio centimeter innanför tomtgränsen, för stora
buskar och träd gäller två meter.
I den civilrättsliga lagen Jordabalken står också om att var och en vid användning
av sin eller annans fastighet ska ta skälig hänsyn till omgivningen. När det gäller
växtlighet som stör grannar mellan fastigheter det vill säga buskage, häckar eller
grenar som växer över till grannen så är det Jordabalken som tillämpas.

Hur går processen till på kommunen?
Om bygglovsenheten vid tillsynsbesiktning bedömer att en häck bör klippas på
grund av risk för olycka och fastighetsägaren inte gör det skrivs ett föreläggande.
Ett föreläggande innebär ett beslut om att fastighetsägaren måste klippa ner
häcken. Har fastighetsägaren inte klippt ner sin häck inom angiven tid tas ärendet
upp i bygg- och miljönämnden med ett vitesföreläggande. Det betyder att
fastighetsägaren får en ny tid inom vilken häcken ska klippas. Gör man inte det då
så utdöms ett vite, som är en form av böter. Även tekniska kontoret försöker
uppmärksamma fastighetsägare om växtlighet som växer sig ut från deras tomter
och stör trafiken eller är ett hinder för bland annat tekniska kontorets
underhållsfordon.

Bildtext: Exempel på hur sikttriangeln förhåller sig till korsningen; minst 10 meter
före och efter samt max. 80 centimeter hög växtlighet.
Bildtext: Riktlinje för fri höjd över gångbana är 2,3 meter. För cykelbana och för
körbana är den 3,6 meter respektive 4,5 meter.
Bildtext: Riktlinje fri sikt är minst 2,5 meter före och efter utfart samt max. 80
centimeter hög växtlighet.

Faktaruta: Kolla närmare
På vår webbplats finns mer information och kontaktuppgifter till våra rådgivare.
Bilderna kan även ses i större storlek.
gislaved.se/frisikt

Citat: Observera
Oftast är det barn som råkar ut för olycka i korsningar då de är korta och inte syns
bakom en hög häck.

Nordinskolan invigd
I februari invigdes Nordinskolan efter nybyggnad och renovering. De nya lokalerna,
för ungefär 310 elever är ljusa och moderna med en öppen miljö och mycket glas.
En stor fördel är att lokalerna nu sitter ihop som en enhet. Tidigare fick eleverna
förflytta sig mellan olika byggnader, berättar Christina Tonnvik, rektor på
Nordinskolan. Alla lektionssalar i nya delen har modern teknik, exempelvis
clevertouch – en stor läsplatta.
– Det här är fantastiskt. Vi har fått ljusa, fina, tysta lokaler. Jag är jättelycklig, säger
Christina Tonnvik.
Skolan består av den renoverade ”L3”-byggnaden som sitter ihop med den helt
nya byggnaden. T-konstruktionen, som består av entré i markplan och ett modernt
bibliotek på andra våning ska ge känslan av ett träd – kunskapens träd. När man
går in i skolan möts man av en annan version av kunskapens träd. Det hänger ett
stort konstverk över den invändiga trappan. Förbi trappan finns samlingsplatsen,
ett skoltorg med café och möbler för spontana möten.

Elsa Stenby och Anida Tutic i 8B och Annie Fuchs i 7A är väldigt glada över de
färgglada, ljusa och fina lokalerna. Att toaletterna är fräscha tycker de är extra bra.
De är även överrens om att man blir gladare av en fin miljö och att det är roligare
att vara i skolan än tidigare.
Arkitektens tema för skolbyggnaden är växter, djur, miljö, klimat, ljus och de fyra
elementen. Det märks inte bara i byggnaden utan även i konstruktionen. Skolan är
ett energisnålt passivhus med solpaneler mot söder för att producera energi.
Totalt, med nästa etapp som består av en skolidrottsplats och rivning av gamla
byggnader beräknas projektet kosta ungefär 60 miljoner kronor.

Bildtext: I taket hänger kunskapens träd – en färggrann konstinstallation som ska
inspirera eleverna till att samla på sig kunskap och växa.

Fria bad för barn och ungdomar
Under sommarlovet, från lördag 13 juni till söndag 16 augusti, badar alla barn och
ungdomar till och med årskurs 3 på gymnasiet gratis i kommunens simhallar och
på Hörsjöbadet. Barn under 9 år måste ha sällskap av en vuxen.

Semestra på biblioteket
Det har blivit lite av en tradition att biblioteken anordnar aktiviteter på sommarlovet.
Under hela juli månad kommer det att hända något varje vardag på Gislaveds
bibliotek. På Anderstorps och Smålandsstenars bibliotek arrangeras aktiviteter två
dagar i veckan.
Kreativitet, nyfikenhet och fantasi ska stå i fokus. Kanske skulle du vilja testa på
luffarslöjd eller tillverka ett eget spel? Skriva dikter och berättelser? Testa att skriva
ut i 3D-skrivare eller tillverka en egen drömfångare? Alla aktiviteter är gratis och
ingen anmälan behövs.

Sommarkul
På kommunens sommarkul händer det alltid något roligt. Det är öppet för de barn
mellan 7 och 12 år som inte går på fritidshem. Man kan komma och gå när man
vill, ingen anmälan behövs. Ledare finns på plats och ordnar uteaktiviteter som
bollspel, lekar, korta utflykter, bad och inomhusaktiviteter vid dåligt väder.
Sommarkul arrangeras måndag till fredag mellan klockan 10 och 15. I Gislaved
och Reftele fr.o.m. vecka 25 samt i Burseryd fr.o.m. vecka 27.

Faktaruta: Mer information
Läs mer på gislaved.se/sommarlov

Evenemang på G
Gislaveds konsthall
• Roadsworth, utställning 27/6 – 30/8
• Roadsworth, gatukonst 29/6 – 5/7

Kållerstads kyrka
• Charlotte Polson och Petra Dyeson, musik 3/7

Equmeniakyrkan Anderstorp (f.d. missionskyrkan)
• Våffelkvällar i juli: 8, 15, 22, 29, i aug: 5, 19, 26

Gislaved
• Picknicklördag i Dalenparken, 4/7
• Motorträff på Stortorget med musik, 15/8
• Barn- och familjefestival i centrum, 29/8

Villstads kyrka / Villstad kyrkby
• Vandring i kulturlandskapet, 6/9

Aktiviteter runtom i kommunen
• Hälsoveckan (v. 42), 12 – 18/10

Stor satsning på fler invånare
I februari ställde Gislaveds kommun ut på emigrationsmässan i Nederländerna
med konceptet Living Gislaved vilket beskriver hur det är att bo, leva och arbeta i
kommunen. Intresset för ett liv i Sverige var stort och vår kommun med närheten till
naturen, ett rikt kultur- och föreningsliv samt en bred arbetsmarknad fångade
mångas intresse. Ett stort antal av besökarna var barnfamiljer men även ungdomar
och pensionärer tilltalades av ett lugnare liv med gott om plats. För det är stressigt
och trångt i Nederländerna, 480 invånare per kvadratkilometer, jämfört med 22 i
Sverige.
Anledningarna till att kommunen deltog på mässan är flera. Dels sjunker
invånarantalet, vilket på sikt kan påverka kvalitén på kommunens service. Dels är
det svårt att rekrytera personer med viss kompetens, både inom den kommunala
organisationen och bland företagen. Sjuksköterskor, ingenjörer, lärare i praktiska
ämnen, hantverkare, svetsare och CNC-operatörer är några av de yrkesgrupper
som efterfrågas. Holländarna är även positiva till att starta företag och på det sättet
kan vi bredda vårt näringsliv – fler arbetstillfällen och större utbud.
Att delta på mässan är ett treårsprojekt och effekterna i form av hitflyttade
personer syns troligen först om några år. Redan nu har några holländare kommit
hit tillfälligt och de hoppas på att kunna stanna kvar. Ett par har boende och jobb
till och med slutet av sommaren. En annan person är här för att provjobba några
veckor och vi har en familj som, om allt går i lås, kommer att arrendera Hörsjöns
camping i Smålandsstenar från årsskiftet.
För de mässbesökare som ville se hur Gislaveds kommun ser ut och fungerar
erbjöds två mottagningsaktiviteter. Den första genomfördes i början av maj, den
andra blir i augusti. Majdagen bjöd på en bussrundtur i kommunen samt en
minimässa där besökarna fick träffa lokala aktörer; representanter från Gislaveds
kommun, mäklare, bank, bemanningsföretag, Arbetsförmedlingen, Skatteverket,
fastighetsägare och föreningsmänniskor.
– Vår inflyttarsatsning för holländarna har blivit ett test för hur vi kan jobba med
inflyttning generellt i kommunen. Broschyr- och webbmaterialet för konceptet
Living Gislaved finns både på svenska och engelska, säger näringslivsstrateg
Camilla Wallin Kupferberg.

Faktaruta: Se mer
Living Gislaved är konceptet för vår inflyttarsatsning – internationellt och nationellt.
Webbplats: living-gislaved.se

Bildtext: Ladda hem en digital version av det svenska magasinet Living Gislaved på
kampanjsajten. Det finns även på engelska – med lite annat fokus.
Bildtext: På emigrationsmässan i Houten, Nederländerna, var vår monter välbesökt
av intresserade. Barnen trivdes i pysselhörnan och föräldrarna kunde prata i lugn
och ro.
Bildtext: 27 holländare var med på rundresan i maj.
Bildtext: Under en av rundresans pauser hade Daniel van Laethem, till vardags
projektledare på kommunen en lektion i svenska med gästerna.

Den Svenska Tanten har kommit till Stortorget
I mitten av maj invigdes en offentlig skulptur på Stortorget samtidigt som Susanna
Arwins utställning ”Tantfullness” hade vernissage i Gislaveds konsthall. Den
Svenska Tanten står för fredlighet, trygghet och civilkurage i en orolig värld. Nu har
Gislaved fått en egen skulptur som ska påminna oss om snälla, vänliga och
bestämda tanter i vår närhet och vardag.

Bildtext: Konstnären Susanna Arwin med en av sina skulpturer.

Lekplatser i kommunen
I Gislaveds kommun finns ca 26 st allmänna kommunala lekplatser utspridda i de 8
tätorterna. Målet är att de ska vara trygga och roliga att leka i och stimulera till
gemenskap och aktivitet.
Storleken på lekplatserna varierar från mycket enkla med en sandlåda och några
gungor till större lekplatser med lek för barn i olika åldrar. Väl planerade lekplatser
stimulerar den lek som är viktigt för barnens utveckling och fungerar samtidigt som
mötesplatser för såväl tonåringar som vuxna.
Gislaveds kommun satsar på att förbättra lekplatser runt om i kommunen. Allt för
att det ska bli både roligare och säkrare för barnen att vara ute och leka. Sedan
2007 finns en plan för vilka åtgärder som ska göras. En del små och eftersatta
lekplatser slås ihop till större som utrustats med nya och bättre möjligheter till olika
aktiviteter för barn i olika åldrar. Som alltid vid nyanläggning ska så många som
möjligt ha tillgång till leken, oavsett eventuella funktionshinder.

Anderstorp:
Betesgatan, Ekekullen*, Jonsbo*, Krokusvägen, Vallgatan
Gislaved:	Gamla Kappeledsvägen*, Karl-Johansgatan**, Lövstigen,
Smultronstigen, Solhemsparken, Trasten
Hestra:
Enevägen*, Lingonstigen, Sunnanvägen, Vikgatan
Smålandsstenar:
Algatan, Radhusgatan
Reftele:
Hjortvägen, Tingshusallén
Burseryd:
Bastugränd, Matsgatan
Broaryd:
Dalavägen
Skeppshult:
Floravägen
* tillgänglighetsanpassad
** delvis tillgänglighetsanpassad

Lek dig till en bättre värld
E tt roligt och lättsamt sätt att höja medvetenheten om barns rättigheter, om vikten
av hur vi konsumerar samt att arbeta med barnfattigdomsfrågan, är att anordna
leksaksbytaraktiviteter. Barn i Sverige har i snitt mer än 500 leksaker, ett tecken på
ett ohållbart konsumtionsmönster som vi skapat och som sedan överförs till våra
barn.
I samarbete med det sociala företaget Retoy anordnar kommunen
leksaksbytardagar. Till träffarna kan ni ta med saker som inte längre leks med och
byta ut dem till roligare leksaker. Därmed kommer leksakerna fler till glädje.
Med leksaker som verktyg får barn uppleva, skapa och uttrycka sig kring det som
förenar dem: deras rättigheter, miljöer och en mer hållbar framtid. Håll utkik efter
nästa leksaksbytarträff!

Läs mer på: gislaved.se/bytaleksaker

Sommartid är nu – ta ett dopp
I Gislaveds kommun finns hela 388 sjöar. Vid tolv av dessa finns stränder som är
iordningsställda med bryggor och toaletter. På många badplatser finns också små
lekplatser.

Badplatser som kommunen ansvarar för:
•

Stengårdshultsbadet (norra Hestra)
Längst i norr finns en badplats med gräsmatta.

•

Valdshultsbadet (norra Hestra)
Är en långgrund badplats med sandstrand.

•

Örerydsbadet (norra Hestra)
 r en av kommunens största badplatser med skön sandstrand och
Ä
omgiven av tallar. Härifrån har man en fantastisk utsikt över
Isabergstoppen.

•

Kroksjöbadet (Hestra)
 id idrottsplatsen Isamon i Hestra. Du kan välja mellan sandstrand och
V
gräsmatta att sola på.

•

Kyrksjöbadet (nordvästra Gislaved)
I Båraryd finns en stor och populär badplats med hopptorn. Här finns
både gräsmatta och sandstrand att lägga din filt på.

•

Tokarpsbadet (Anderstorp)
Här finns en liten badplats med sandstrand och gräsmatta. Grillplats.

•

Gläntan (Anderstorp)
Här ligger en badplats med sandstrand och en liten gräsmatta.

•

Långhultsbadet (Burseryd)
 igger mellan Långhult och Hällabäck. Här finns både gräsmatta och en
L
liten sandstrand.

•

Borlångsbadet (Smålandsstenar)
 tanför Smålandsstenar finns en liten badplats med både sandstrand och
U
gräsmatta. Grillplats.

•

Örsjöbadet (sydvästra Skeppshult)
 adplats utanför Broaryd utmed väg 153. Här finns sandstrand och en
B
liten lekplats.

•

Hensjöbadet (Gryteryd)
Badplats med sandstrand som är omgiven av skog. Grillplats.

•

Flatenbadet (Reftele)
Utanför Reftele finns en badplats med gräsmatta och sandstrand.

Faktaruta: Badplatser
Badvattenprover tas med jämna intervaller. Två gånger per år utförs
säkerhetsröjning av dykarklubben. Kika gärna in på gislaved.se/badplatser – där
har vi publicerat en interaktiv karta med alla badplatser utmarkerade.

Sökes: gode män
Sådant som många av oss tar för givet kan vara svårt för andra. Det kan handla
om att sköta sin ekonomi eller kontakta myndigheter för att boka möten. Behöver
någon hjälp av en god man söker individen det hos Överförmyndaren i sin
kommun. Om tingsrätten sedan godkänner det, utses en representant. De flesta
som har uppdraget att vara god man tycker att det är mycket givande eftersom de
hjälper en medmänniska.
Mycket av arbetet kan göras hemifrån via datorn, och det är exempelvis inte gode
mans uppgift att genomföra praktiska ärenden, men de ser till att någon annan gör
det om behovet finns. Risken att det blir fel med ekonomin för den som får hjälp är
inte möjlig då det idag är en begränsad summa som individen har att använda.
För att bli god man behöver representanten inte ha några särskilda kvalifikationer,
det räcker med livserfarenhet och kunskap om hur samhället fungerar. Du anmäler
dig genom att ta kontakt med kommunen på telefon 0371-810 00. Innan du blir
godkänd som god man görs kontroller hos Polisen, socialen och Kronofogden.
I början av september i år kommer det att genomföras en kurs för blivande gode
män. Anmäl dig redan nu. Du behövs som god man, passa på när utbildningen
ges.

Läs mer på: gislaved.se/overformyndare

Ordfläta – tävla & vinn
Gör så här: Leta reda på minst 20 st ”semesterord” som gömmer sig i flätan. De är
4 till 12 bokstäver långa.
Orden går att finna både horisontalt, vertikalt och diagonalt. De skrivs både framoch baklänges. Ett tips, vissa ord är sammansatta. Lycka till!

Skicka in ditt svar senast 31/8 2015
Du kan posta ditt svar till: Kommuntidningen, Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved
Du kan även e-posta de rätta orden till: kommuntidning@gislaved.se
Vi drar tre vinnare som får varsitt fint pris.

Vinnarna av förra ordflätan:
– Monika Larsson, Burseryd
– Rose-Marie Hauta-Aho, Gislaved
– Merima Topic, Smålandsstenar

Ordfläta: semesterord
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Visste du att …
… temat för årets Hälsovecka som pågår under vecka 42 är ”stå upp” vilket kan ha
många betydelser. Håll utkik på vår webb i höst!
… Gislaveds kommun är bäst av alla kommuner i länet på att arbeta med sociala
medier enligt SVT Nyheter Jönköping.
… Gislaveds kommun satsar på allt fler elbilar? De släpper ut noll koldioxid om de
laddas med förnybar producerad el.
… assisterande lagkapten i Växjö Lakers som vann SHL började sin bana i
Gislaved. Han heter Erik Josefsson och klubben Gislaveds SK.
… det bara tar 22 minuter med cykel mellan Anderstorp och Gislaved. Och att du
kan cykla mellan Hestra och Skeppshult på 140 minuter.
… kommunens senaste tillskott när det gäller promenadstigar är 5,5 kilometer lång
och ligger i Tuskebo utanför Gislaved.

Extra: H
 it gick pengarna (Så användes pengarna 2014)

En sammanfattning av årsredovisningen för 2014
Den kommunala verksamheten i Gislaved kostar 1443 miljoner kronor och utförs
av 2530 medarbetare (vilket motsvarar 2316 årsanställda), som på olika sätt ger
service till kommunens 28738 invånare. Här är en sammanställning av det
viktigaste under 2014. De flesta uppgifterna har hämtats ur kommunens
årsredovisning.
28738 invånare!
Befolkningen ökade med 24 invånare. Orsaken till ökningen är invandring samt
bättre flyttnetto.
40716 kronor i kommunalskatt per invånare
Kommunalskatten för år 2014 var 22,13 kronor. Sammantaget var skatteintäkterna
1170 miljoner kronor. För år 2015 är skatten oförändrad på 22,13 kronor.
22,13 kronor i kommunalskatt
Kommunalskatten i Gislaved låg 1 krona och 43 öre över riksgenomsnittet. I länet
hade fyra kommuner högre kommunalskatt än Gislaved.
Bra äldreomsorg
Våra särskilda boenden rankas högt i länet och våra äldre brukare är väldigt nöjda.
370 kronor i överskott per invånare
Överskottet är 0,7 procent av de totala snittintäkterna, eller drygt 70 öre per hundra
kronor. En låg nivå för att klara åtaganden framåt.
2316 årsanställda
En ökning med 21 vilket motsvarar 0,9 procent. Ökningen avser framförallt
socialnämndens verksamheter.
Utmaningar i skolan
Vi ser försämrade resultat i skolan. Det är en tuff utmaning att vända.
Ekologisk mat
Över 33 procent av alla inköpta livsmedel är ekologiska, det är bland de klart bästa
i Sverige!
178 miljoner i nyinvesteringar
De största investeringarna var Nordinskolan, Glashuset, Mariagårdens kök och
kommunhuset.

Vi börjar med intäkterna
Kommunalekonomi är i mycket som en vanlig hushållsbudget. Man har intäkter
och man har kostnader och förhoppningsvis blir det lite över när man betalt dem.
Här har vi dock inte tagit med intäkterna för vatten och avlopp samt renhållning.
Enligt lag ska avgifterna täcka kostnaderna för de verksamheterna.

Kommunalskatten var största inkomstkällan
Kommunalskatten var största intäktskällan och uppgick i genomsnitt till 40700
kronor per invånare. Kommunalskatten var 22,13 kronor, vilket i princip innebär att
22,13 procent av invånarnas inkomster går till kommunalskatt.

Utan statsbidrag skulle kommunalskatten vara mer än 5 kronor
högre
Flera olika statsbidrag ska ge alla kommuner i Sverige rimliga förutsättningar att
sköta sin service. Gislaved kompenseras för att kommuninvånarnas inkomster
ligger på 92 procent av riksgenomsnittet. Statsbidrag lämnas även för att det är
dyrare att driva verksamhet i en kommun med en hel del glesbygd, fler äldre med
mera.
Statsbidragen år 2014 var sammanlagt 9814 kronor per invånare. (Utan dem skulle
kommunalskatten behövt vara mer än 5 kronor högre.)

Avgifter är 5 procent av intäkterna
Avgifterna uppgår till 4000 kronor per invånare eller 5 procent av de totala
intäkterna. Avgifterna täcker normalt bara en liten del av den totala kostnaden.
Avgifterna för förskolan täcker exempelvis 7 procent av kostnaderna.

Pratbubblor intill myntstapel:
kommunalskatt
40700 kronor per invånare
statsbidrag
9814 kronor per invånare
avgifter
4000 kronor per invånare
(En krona på bilden motsvarar 1000 kronor i verkligheten.)

Personalen svarar för 65 procent av kostnaderna
I stapeln intill är kostnaderna per invånare fördelade efter kostnadsslag.
Helt dominerande är kostnaderna för kommunens 2530 anställda, som uppgår till
1157 miljoner kronor eller 40300 kronor per invånare. Kostnaderna för personal
svarar för 65 procent av de sammanlagda kostnaderna. I personalkostnaderna
ingår också pensionskostnaderna.
Posten varor innefattar livsmedel, skolmaterial med mera och uppgår till 266
miljoner kronor eller 9300 kronor per invånare och år.
Fastighetskostnaderna är exempelvis drift, underhåll, uppvärmning och räntor för
både kommunens egna fastigheter samt kostnaderna för lokalhyror. Den
sammanlagda lokalytan är 167000 kvadratmeter och kostnaderna 117 miljoner
eller 4000 kronor per invånare och år.
Bidrag och avgifter består av föreningsbidrag, bidrag till samlingslokaler, bidrag till
enskilda individer med mera och blir totalt 61 miljoner eller 2000 kronor per
invånare och år.
Avskrivningar är en post som skiljer en kommunal budget från hushållsekonomin.
Man kan säga att man i bokföringen bara tar upp värdeminskningen per år på
bland annat fastigheter, maskiner och bilar. Avskrivningarna var totalt 75 miljoner
eller 2600 kr per invånare.

Pratbubblor intill myntstapel:
personal
40300 kronor per invånare
varor
9300 kronor per invånare
fastigheter
4000 kronor per invånare
bidrag och avgifter
2000 kronor per invånare
avskrivningar
2600 kronor per invånare
(En krona på bilden motsvarar 1000 kronor i verkligheten.)

Hur används pengarna?
Det korta svaret är enkelt: det allra mesta går till vård, skola och omsorg. De totala
nettokostnaderna är 51070 kronor per invånare i Gislaveds kommun. Diagrammet
visar fördelningen på nämnderna.

Tårtbitsförklaringar:
Barn- och utbildningsnämnden
Förskola, grundskola och gymnasium kostar 24200 kronor per invånare, det vill
säga nästan hälften av de totala kostnaderna.
Socialnämndens verksamhet med äldreomsorg, individ- och familjeomsorg samt
stöd till personer med funktionsnedsättning kostar 19400 kronor per invånare.
Kommunstyrelsen svarar för bland annat gemensam ledning samt mark och
exploatering. Kostnaden är 2400 kronor per invånare.
Fritidsnämndens verksamhet kostar 1225 kronor per invånare.
Kulturnämnden som ansvar för bibliotek, allmänkultur med mera kostar 885
kronor per invånare.

– Bygg- och miljönämnden
– Tekniska nämnden
– Räddningsnämnden

Vad kostar olika verksamheter?
Ett tredje sätt att se på kostnaderna är att se vad det kostar med exempelvis en
plats på förskolan eller en plats på ett särskilt boende. Nedan finns kostnaderna för
några viktiga tjänster. Här visas också på skillnader mellan Gislaved och andra
liknande kommuner. (Det är inte rimligt att jämföra Gislaveds kommun med vare sig
kommuner i storstadsregioner eller kommuner i glesbygden.)

Hemtjänst
150700 kronor per vårdtagare
63000 lägre än genomsnittet
Förskola
123000 kronor per barn
2000 högre än genomsnittet
Grundskola
90000 kronor per elev
1000 lägre än genomsnittet
Gymnasium
111000 kronor per elev
2000 högre än genomsnittet
Särskilt boende
682000 kronor per vårdtagare
55000 högre än genomsnittet

Vad får vi för pengarna?
Gislaveds kommun ska förstås inte bara sköta ekonomin utan också använda
pengarna väl och driva en bra verksamhet för dem. Det är mycket lättare att mäta
ekonomi än kvalitet. Men Gislaveds kommun använder sig bland annat av neutrala
undersökningar genom SCB för att veta hur invånarna uppfattar olika
verksamheter. För en del verksamheter – som skolan – finns det gott om
jämförelser mellan kommunerna.

Bland de bästa i Sverige på ekologiska livsmedel
Gislaveds kommun hade som mål 2012 att 25 procent av inköpta livsmedel ska
vara ekologiska. År 2014 var andelen ekologiska livsmedel inköpta i kommunen
33,1 procent, bland de klart bästa i landet.

Nöjda med kommunens service
Kommunens invånare är generellt nöjda med kommunens verksamheter. Mest
nöjda är man med räddningstjänsten, renhållningen samt vatten och avlopp.

Grundskolan är normalbra
Både i Sverige och i länet får kvaliteten på grundskolan i Gislaveds kommun ett
genomsnittsbetyg, resultaten har försämrats något sen tidigare år. Framförallt är
det försämrade resultat på de nationella proven.

Gymnasieskolan står inför utmaningar
Också gymnasieskolan utvecklas, bland annat ökar andelen elever som fullföljer
gymnasieskolan inom tre eller fyra år. Men förbättringarna sker från en låg nivå.
Gislaved hamnar i de flesta avseenden i den sämsta fjärdedelen bland landets
kommuner. Den genomsnittliga betygspoängen sjunker liksom andelen elever som
uppnår grundläggande behörighet till gymnasium eller högskola.

Gislavedsbon och skattepengarna
Ett helt annat sätt att se vad vi får för skattepengarna är att se vad kommunens
verksamheter kan betyda för olika människor. Låt oss se på några personer, mer
eller mindre verkliga.

Textbollar:
Bengt
... är 47 år och fotbollstränare på fritiden. Kommunen stöttar föreningslivet för
ungdomar med 9 miljoner kronor. Dessutom ger kommunen 11 miljoner i
anläggningsstöd för ungdomsverksamhet. Kommunen har 41 fotbollsplaner och tre
fotbollshallar.
Marko
... är 18 år och går på gymnasiet. Gislaveds Gymnasium har 1022 elever på 14
program.
Yaasmiin
... är 3 år och går på förskola. I genomsnitt kostar en plats 120000 kronor per år.
Astrid
... är 85 år och bor i ett av kommunens 10 särskilda boenden med sammanlagt
361 lägenheter. Innan dess var hon en av 704 Gislavedsbor som fick hjälp i
hemmet. Sammantaget arbetar 686 personer i vård och omsorg.
Elin
... är 38 år och arbetar heltid. Elin tar sig fram främst via kommunens 10 mil gångoch cykelvägar. Dessa kräver årligt underhåll med cirka 22 kronor per meter för
snöskottning, reparationer med mera. Elin är också en flitig biblioteksbesökare, där
hon botaniserar bland närmare 167000 böcker.

Sammanfattningen av årsredovisningen visar delar av
2014 års räkenskaper för kommunen
Den fullständiga årsredovisningen som finns tillgänglig på vår webbplats, innehåller
en översikt över kommunens och de kommunala företagens ekonomiska
ställningar och verksamhet.
Årsredovisningen är en väsentlig del av ekonomistyrningen. Den ger upplysningar
om kommunens verksamhet och finansiella situation utifrån god ekonomisk
hushållning.
Fördjupad information om 2014 års verksamhet presenteras i de nämndsvisa
bokslutsrapporterna vilka finns tillgängliga på kommunstyrelsekontoret.
För mer information är du välkommen att besöka vår webbplats:
gislaved.se/ekonomi

Stefan Tengberg
ekonomichef

