
Årsredovisningen 2020 i korthet

KOMMUNENS EKONOMI

G runduppdrag, mål och uppdrag har levererats 
med god kvalitet trots speciella förutsättningar  

under året. 
 Verksamheternas fokus har varit att leverera trygg 
och säker välfärd- och servicetjänster enligt de rekom-
mendationer som infördes med anledning av covid-19. 
Det har gjort att verksamheterna anpassat sig på olika 
sätt för att leverera ett grunduppdrag med god kvalitet 
till invånarna. Exempelvis har gymnasieskolan periodvis 
haft verksamhet på distans eller partiell distans och 
särskilt boende införde besöksförbud som en skydds-
åtgärd. På biblioteken har man kunnat beställa böcker 
och hämta utanför via upplägget ’kultur som takeaway’. 
För låntagare som tillhör riskgrupper har man via  
’boken kommer’ kunnat beställa och få sina böcker 
hemkörda. I kommunens övriga verksamheter har  
antalet fysiska besök begränsats, fler digitala möten har 
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genomförts och distansarbetet har ökat. Pandemin har 
snabbat på den digitala utvecklingen kopplat till distans-
arbete, vilket generellt bedöms vara positivt och något 
man kan bygga vidare på efter pandemins slut.

Gislaveds kommuns vision
Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar  
sig med och har en god relation till.

Fyra prioriterade områden som är särskilt viktiga  
att arbeta med för att nå kommunens vision är:
• Det goda livet
• Attraktivitet och hållbar utveckling
• Företagsklimat och näringslivssamverkan
• Sveriges ledande offentliga arbetsgivare

http://www.vecteezy.com
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Det goda livet
Kommunfullmäktiges mål är omfångsrika och kräver ett 
långsiktigt arbete. Förflyttningar framåt har gjorts men 
pandemin har medfört en del förseningar. I målområdet 
Det goda livet har fokus varit att öka upplevd trygghet 
och hälsa hos barn och unga. Planen var att ha dialog-
arbeten med ungdomar för att bättre förstå orsaker till 
ungas upplevda otrygghet, men det fick skjutas upp på 
grund av restriktionerna. Istället har man fått lägga  
energin på att planera arbetet framåt. För att fokusera 
så beslutades att satsa kraften på de delar av samhället 
där den sociala skyddsnivån är som lägst.

Attraktivitet och hållbar utveckling
Inom attraktivitet och hållbar utveckling har man arbetat 
för att förbättra förutsättningar för att fler bostäder byggs 
och för att öka användandet av förnyelsebar energi. 
Under 2020 har 18 stycken startbesked utfärdats för 
olika typer av bostäder, vilket omfattar ett planerat upp-
förande av totalt 66 nya bostäder. Slutbesked har ut-
färdats för totalt nio bostäder – tre parhus och tre villor. 
En viktig del i arbetet med att förvekliga kommunens 
boendevisioner i centrala lägen är att hitta mer kostnads-
effektiva saneringsmetoder. Fiberanslutningsgraden i 
kommunen har ökat från 78% till 82% mellan 2018 och 
2019. Gislaved Energi AB arbetar vidare med att finna 
ett koncept för aktörer som kan öka utbyggnadstakten 
under 2021. Att öka uppkopplingen på landsbygden 
kommer däremot innebära stora kostnader. Antalet  
installerade solpaneler och andelen förnybara drivmedel 
i kommunkoncernen har och förväntas fortsatt att för-
bättras under kommande år. Den totala installerade  
effekten inom kommunkoncernen är 267 kW, där AB 
Gislavedshus och Gislaved Energi AB tillsammans har 
895 solpaneler med en total yta på 1 480 m2. En stor 
potential ligger i att även använda takytorna på de 
kommunala fastigheterna för att sätta upp solceller.

Prioriterade områden
Företagsklimat och  
näringslivssamverkan
Inom företagsklimat och näringslivssamverkan arbetar 
man för att öka samverkan med näringslivet. Ett viktigt 
arbete ligger i att konstatera hur kommunen kan för-
stärka där det redan finns aktiviteter, till exempel kopplat 
till skolan. Kommunen behöver även fundera över hur 
kommunikationen kan förbättras så att det blir mer känt 
vad kommunen gör och erbjuder. Gislaveds kommun 
har höjt sitt Nöjd-kund-index (NKI) från 71 (2018) till 75 
(2019) och klättrar därmed från plats 113 till plats 68 i 
Sverigerankingen. Det är en förbättring med 46 platser 
jämfört med föregående år. Gislaveds kommun för-
bättrar även vårt betyg inom samtliga serviceområden 
som omfattar information, tillgänglighet, bemötande, 
kompetens, rättssäkerhet och effektivitet.

Sveriges ledande  
offentliga arbetsgivare
I Sveriges ledande offentliga arbetsgivare har man  
arbetat med frågor som forskning visar skapar ett hälso-
samt och hållbart ledarskap. Underlaget som tagits 
fram kommer ligga till grund för kommande arbete med 
att behålla och utveckla både chefer och medarbetare. 
Vikten av en god introduktion och en väl fungerade  
rekryteringsprocess liksom ett hållbart och förlängt  
arbetsliv är ytterligare områden som den operativa  
arbetsgruppen uppmärksammat och omhändertagit 
under hösten och det arbetet fortsätter under 2021.
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Resultat
Kommunens ekonomiska resultat 2020 blev 
132,9 mnkr, vilket är 98 mnkr bättre än budgeterad 
nivå. Det höga resultatet förklaras till största delen av 
de särskilda statsbidrag som delats ut till kommunerna 
med anledning av coronapandemin. Merparten av  
förklaringarna till överskottet är av engångskaraktär  
för 2020 och kvarstår inte åren därefter.
 Statsbidraget som avsåg att täcka oron för ett  
minskat skatteunderlag för landets kommuner innebar 
ett överskott för skatteintäkterna med 32 mnkr.
 En annan orsak till årets positiva resultat är ett över-
skott för arbetsgivaravgifter på 13 mnkr, avtalsrörelsen 
på 13 mnkr samt pensioner på 19 mnkr. Överskottet 
beror på en för högt budgeterad nivå och är åtgärdat i 
budgeten för 2021.
 Det totala resultat för nämnderna visar på ett över-
skott på 19 mnkr (vilket är +1,1%) och bedöms vara 
mycket bra under ett så turbulent år som 2020. Att 
nämnderna totalt sett klarar den budgeterade nivån är 
mycket positivt inför framtiden och de utmaningar och 
investeringar vi står inför.
 Socialnämnden gör ett underskott på 2,9 mnkr.  
Socialnämnden har fått totalt 25,8 mnkr i statsbidrag 

för direkta kostnader som följd av covid-19. Men utöver 
detta har verksamheten belastats av indirekta kostnader 
i form av minskade intäkter i restauranger, minskad  
beläggning och tomma lägenheter på boenden, ökat 
antal orosanmälningar och ökning av externa place-
ringar. Indirekta kostnader täcks inte av statsbidrag.
 Kommunstyrelsen visar på ett överskott med 
8,6 mnkr (+5,3%) vilket framförallt beror på flera  
vakanta tjänster, projektmedel som inte använts och 
lägre utbildningsinsatser som en effekt av covid-19.

Investeringar
Den samlade investeringsvolymen för 2020 uppgick  
till 103 mnkr. Under året har investeringar för 15 mnkr  
genomförts inom vattenverksamhet, 13 mnkr för  
diverse reinvesteringar med mera. Projektet Glashuset 
Gislaved slutfördes under 2020 efter investeringar  
motsvarande 30 mnkr under perioden 2017– 2020.  
I början av 2020 invigdes de nya danssalarna.
 Samtidigt pågår planering för fler nya förskolor och 
idrottsanläggningar i kommunen. Det förbereds även 
för olika samhällsinvesteringar med mål att skapa en 
samhällsutveckling för att bidra till att uppnå Gislaveds 
kommuns vision.
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Barn- och utbildningsnämnden  
 801 miljoner kronor
Många verksamheter ryms i den här sektorn:
• förskola och förskoleklass
• fritidshem
• grundskola och grundsärskola
• gymnasieskola och gymnasiesärskola
• musikskola

Socialnämnden  
 597,3 miljoner kronor
Den nästa största sektorn innehåller bland annat:
• individ- och familjeomsorg
• hälso- och sjukvård
• äldreomsorg
• omsorg om funktionshindrade
• vård och stöd till psykiskt sjuka

Kommunstyrelsen  
 157,4 miljoner kronor
Ansvarar för bland annat kommunledning, översiktlig  
planering, säkerhet och digitalisering. Sedan 2020 ingår 
även vuxenutbildning, särskild utbildning för vuxna,  
svenska för invandrare, yrkeshögskola med mera.

Fritid- och folkhälsonämnden  
 50,1 miljoner kronor
Upplåter anläggningar, ansvarar för bad och bowling 
samt ger bidrag till föreningar.
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Så används dina skattepengar

Så här fördelades 1,7 miljarder 
kronor under 2020
Siffrorna för nämndernas kostnader 
är avrundade till närmaste procent. 

Inköp av livsmedel med svenskt  
ursprung i verksamheterna
• Potatis och rotfrukter, 97,6%  

• Kött (obehandlat) och ägg, 84,5% • Frukt och 
grönsaker, 18,1%  

Alla invånare i Gislaved kommun betalar 21,99%  
i kommunalskatt. Den största delen, drygt 80%,  
går till vård, skola och omsorg. Om du tjänar 25 000 kr  
i månaden betalar du 5 497,50 kr i kommunalskatt  
varje månad. 

Tekniska nämnden  
 45,5 miljoner kronor
Sköter bland annat gator, vägar, parker samt vatten 
och avlopp.

Kulturnämnden  
 34,9 miljoner kronor
Ansvarar för bibliotek, allmänkultur och föreningsstöd.

Räddningsnämnden  
 34,7 miljoner kronor
Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor  
och bränder. Verksamheten drivs gemensamt  
för Gislaveds och Gnosjö kommuner.

Övrigt  
 25,4 miljoner kronor
Under övrigt finns bygg- och miljönämnden, fastighet- 
och servicenämnden samt överförmyndarnämnden.
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Hänt under 2020
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• I Smålandsstenar har nybyggnation av 38 lägenheter 
påbörjats, vilka beräknas vara inflyttningsklara under 
första kvartalet 2022.

• På grund av coronapandemin har Anderstorps  
motorbanas verksamhet varit mindre än vanligt och 
bedrivits helt utan publik. Den fick ett nytt använd-
ningsområde då SM i halvmaraton och SM i 10 km 
på landsväg anordnades i juli respektive oktober.

• Företagsråd inrättades för dialog kring effekter  
av covid-19.

• Ny teknik har införts, till exempel: 

– Digital tillsyn i form av trygghetskameror har ökat. 
För den enskilde innebär detta att nattvilan förbättras.

– Elever med funktionsnedsättningar får stöd i att känna 
ökad trygghet, aktivitet, delaktighet och självständig-
het med hjälp av bild-, ljud- och talstöd samt film.

– Appen Ungdomsmottagningen online (UMO).  
Här kan kommunens ungdomar på ett tryggt och 
enkelt sätt träffa en kurator, sjuksköterska eller  
barnmorska direkt genom ett videosamtal online.

– Drönare används bland annat inom räddnings-
tjänsten för att effektivisera operativa insatser och 
inom bygg- och miljöförvaltningen för inmätnings-, 
kart/fotografi- och inventeringsuppdrag.

• Kommunens utmaningar till följd av coronapandemin 
har präglat året. Hela kommunen har på olika sätt 
skapat beredskap och fått ställa om verksamheten 
för att möta förändrade behov och krav. Resurser har 
tillfälligt allokerats för att leda och samordna arbetet. 
Informations- och kommunikationsbehovet kopplat 
till den pågående pandemin har varit stort och har 
ställt krav på nya arbetssätt och ett ökat samarbete 
inom kommunkoncernen. 

• År 2020 började positivt med invigningen av  
Glashuset Gislaveds tillbyggnad med nya danssalar.

• Elcyklar köptes in till Gislaveds och Anderstorps  
bibliotek. De används för leveranser genom tjänsten 
’boken kommer’.

• Gislaveds kommun hamnar på plats 48 av 290 i  
Aktuell hållbarhets kommunrankning 2020. Det är en 
förbättring jämfört med plats 74 i förra årets rankning. 
Inom kommungruppen mindre städer och lands-
bygdskommuner placerar sig Gislaved på plats 9  
av 136 kommuner och i Jönköpings län hamnar  
Gislaveds kommun på plats 2 av 13 kommuner. 

• I Miljöfordon Sveriges årliga ranking framgår det att 
Gislaveds kommun är bäst i Jönköpings län med 
85% fossilfri fordonsflotta för personbilar. Av samtliga 
kommuner i Sverige hamnar Gislaved på plats 9. 

• Ett omfattande arbete har gjorts under året för att ta 
fram kommunens första strategiska lokalresursplan. 
En åldrande befolkning ställer krav på utbudet av 
välfärdstjänster och kommer påverka resurser framåt 
och förmågan att leverera ändamålsenliga lokaler 
och boendeformer. Lokalförsörjningsarbetet kommer 
ha stor betydelse för att hantera denna utmaning.
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