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1 Inledning 

För att kunna göra vägval som utvecklar organisationen samt arbeta förebyggande både nu 

och framöver, så analyseras omvärlden. Utblick 2022 är första steget i planeringsprocessen 

inför 2022 års budgetarbete. Utblick 2022 syftar till att ta fram en bild över de möjligheter 

och utmaningar som kommunen möter. Grunden i dokumentet är nämndernas kunskaper 

och erfarenheter om verksamhetens utveckling, diverse nationella rapporter och Gislaveds 

kommuns omvärldsanalys 2019-2029 med regional analys. 

Kommunens utvecklingsarbete utgår från Gislaveds kommuns Vision 2040: 

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar sig med och har en god relation 

till. 

För att sträva mot att uppnå visionen arbetar kommunen utifrån kommunfullmäktiges 

prioriterade målområden. En kommunplan med prioriterade målområden tas fram för varje 

mandatperiod. 

Kommunen utgår från en gemensam värdegrund i arbetet. 

Värdegrund - Gislaveds kommun 

Gislaveds kommun verkar utifrån alla människors lika värde. Alla invånare ska ha samma 

möjligheter att delta i den demokratiska processen och att nå inflytande över de beslut som 

tas. 

Gislaveds kommun präglas av ömsesidig respekt. Beslut fattas på en rättssäker och saklig 

grund. I mötet med kommunens verksamheter ska alla invånare känna att de har samma 

möjligheter, rättigheter och skyldigheter. 

Gislaveds kommun har respekt för människors olikheter och vill tillvarata kommunens 

mångkulturella profil. 

Gislaveds kommun tar tillvara på barnperspektivet och arbetar för en samhällsutveckling som 

inte äventyrar möjligheterna för kommande generationer. 
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2 Målgrupp 

Gislaveds kommun finns till för sina invånare. Kommunens uppdrag och invånarnas behov 

behöver fortsätta synkroniseras framöver. De medborgardialoger som kommunen 

genomfört senaste åren, visar på ett större intresse från invånarna att delta och att få 

komma till tals. Att aktivt arbeta för att utveckla dialogformer är viktigt för att stärka 

demokratin och öka kunskapen i samhälls- och demokratifrågor. Gislaveds kommun anser att 

det är av största vikt att både skapa en kultur och arbetsmetoder där invånare, i allt större 

utsträckning och i ett så tidigt skede som möjligt, ska bjudas in att vara medskapare till 

lösningar och på så sätt bidra till samhällsutvecklingen. Covid-19-pandemin har drivit på 

utvecklingen och användandet av nya dialogmetoder. 

Idag möter kommunen högre krav och andra förväntningar från invånare än tidigare. Det 

finns ett förväntansgap där invånare har andra förväntningar på kommunen än vad 

kommunen tillhandahåller. Förväntansgapet gör att det ibland skapas missnöje hos olika 

grupper, vilket kan leda till ett minskat förtroende för kommunen. Engagemanget som finns 

hos invånare är ofta stort när det gäller enskilda delar av kommunens olika uppdrag. För att 

möta både förväntansgapet och engagemanget, behöver kommunen arbeta mer med att 

kommunicera vad som ingår i kommunens uppdrag. I detta är det viktigt att möta och 

inkludera alla olika grupper i samhället. Att möta invånare i alla kommunens verksamheter är 

av stor betydelse både för att hålla kommunens förtroende levande och för att fortsätta 

utveckla verksamheten utifrån invånarnas behov. 

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

snabb service och ett professionellt bemötande blir också allt viktigare. 

Synpunktshanteringen bidrar till förbättringsarbete i kommunens verksamheter. Kommunen 

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

förbättringsförslag. Ett sätt att göra detta på är att öka innovationskraften för att kunna 

erbjuda välutvecklade tjänster som är anpassade efter invånarnas behov. 

Covid-19-pandemin har haft stor påverkan på samhället, kommunens målgrupper samt 

verksamhet samtidigt som det kommer att ta lång tid innan vi ser de fulla konsekvenserna av 

pandemin. Folkhälsomyndigheten återkommer till att det är först om 4-5 år vi fullt ut kan se 

folkhälsokonsekvenserna av pandemin. Covid-19 får därmed antas vara något som påverkar 

vårt samhälle, de vi är till för samt kommunens verksamheter länge. Kommuner och regioner 

kommer att ytterligare behöva stärka sin beredskap och samverkansförmåga för att kunna 

klara eventuella nya vågor av smittspridning. Hanteringen av Covid-19-pandemin har visat att 

det finns stor kraft och förmåga till anpassning och samverkan inom kommunen.  

Redan under 2019 präglades svensk arbetsmarknad av en försvagad konjunktur med en 

minskning av antalet arbetade timmar, som är basen i kommunernas och regionernas 

skatteunderlag. Under 2020 räknar SKR med att arbetade timmar faller med över 3% och att 

arbetslösheten ökar till cirka 9%, där den beräknas ligga kvar under några års tid. SKR gör i 

sin omvärldsbevakning bedömningen att lågkonjunkturen kommer att dröja sig kvar och det 

tar ända fram till 2023 innan arbetsmarknaden är i balans igen. Det krävs dock att såväl BNP 

som sysselsättning stiger relativt snabbt för att nå dit. Trots att många har en 

arbetslöshetsförsäkring och rätt till ersättning från arbetslöshetskassan för att klara sitt 
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uppehälle har SKR i sina rekommendationer till kommunerna aviserat att i sitt budgetarbete 

ta höjd för en ökning av det ekonomiska biståndet på 10% under 2020 och en ökning på 30% 

under 2021. Om detta planeringsscenario blir verklighet kommer det att få stora 

ekonomiska konsekvenser för kommunen. Det kommer också att kräva strategiska 

satsningar på utbildning, annan kompetensutveckling och arbetsmarknadsinsatser under en 

längre period för att få fler i egen försörjning. 

En effekt av Covid-19-pandemin är en ökad användning av digitala hjälpmedel från så gott 

som samtliga samhällets olika instanser, likaså Gislaveds kommun. Denna utveckling har 

synliggjort att det bland målgruppen finns ett behov av att utveckla den digitala mognaden, 

precis som hos chefer och medarbetare. 
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3 Omvärldsanalys 

Precis som i övriga Sverige och andra delar av världen så påverkas Gislaveds kommun av 

olika händelser och trender. Dessa skapar utmaningar och möjligheter. Händelser är svåra 

att förutspå, medan trender har pågått under en längre tid, vilket gör det möjligt att se vilka 

av dessa som särskilt påverkar Gislaveds kommun. Utifrån de tio trenderna har olika 

utmaningar och möjligheter identifierats. 

3.1 Trender 

Det finns tio trender som är särskilt prioriterade för Gislaveds kommun att arbeta med de 

kommande åren. Dessa beskrivs i "Omvärldsanalys 2019-2029 med regional analys". 

Trenderna skapar både utmaningar och möjligheter för Gislaveds kommun som organisation 

under de kommande åren. 
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3.2 Identifierade möjligheter och utmaningar 

Kommunens övergripande uppdrag är att skapa välfärd och service till invånare, arbeta med 

samhälls- och demokratiutveckling samt vara en viktig arbetsgivare: 

  

 
Inom dessa tre områden finns en mängd möjligheter och utmaningar som påverkar 

kommunens uppdrag både nu och framöver. 

Välfärd och service 

Utmaningarna för Sveriges kommuner är stora. Regeringen lämnade i sin budgetproposition i 

september 2020 en prognos över ekonomins utveckling fram till år 2023. Propositionen 

beskriver utvecklingen i den globala och svenska ekonomin som mycket osäker till följd av 

den pågående pandemin. Såväl BNP som sysselsättning förväntas minska dramatiskt under 

2020, med 4,9 respektive 4,3 procent. En relativt snabb återhämtning antas ske 2021–2023, 

men lågkonjunkturen dröjer ändå kvar ända till 2023. 

Samtidigt förändras demografin (invånarnas fördelning, storlek och sammansättning). Det 

innebär att antalet yngre och äldre invånare ökar i betydligt snabbare takt än den delen som 

arbetar. Det gör att efterfrågan på välfärdstjänster, såsom grundskola och äldreomsorg ökar, 

samtidigt som arbetskraften minskar. Samtidigt som behoven ökar så ställer invånare både 

nya och högre krav på de tjänster som kommunen levererar. För att möta dessa utmaningar 

och fortsätta leverera värde för invånarna, behöver kommunen erbjuda ökad tillgänglighet, 

ökad servicegrad och ökad transparens i verksamheterna. Kommunen måste leverera en 

välutvecklad välfärd och service med god kvalitet. 

För detta behöver innovationstakten öka inom exempelvis digitalisering, automatisering och 

inkludering. Digitalisering i samhället gör det möjligt att ha en öppen, tillgänglig och tillräcklig 

information och kommunikation med invånare och de som använder kommunens tjänster. 
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Att utveckla former för medborgardialoger, samt förenkla för dem som använder 

kommunens service- och välfärdstjänster genom exempelvis webb- och e-tjänster, blir mer 

viktigt. För att göra detta behöver både organisation, processer och IT-infrastruktur 

utvecklas. Kommunen behöver också ha fortsatt fokus på horisontell och tillitsbaserad 

styrning och ledning, eftersom den svarar upp mot ett antal utmaningar och möjligheter för 

kommunen. Fokus behöver vara på att integrera arbetssätten fullt ut i verksamheterna de 

kommande åren och att ständigt utveckla arbetssätt som är flexibla och effektiva. Att 

utveckla samarbeten mellan enheter, verksamheter, nämnder och andra kommuner är en 

stor fördel för att möta framtidens utmaningar samt att kunna exempelvis effektivisera 

utifrån samlokalisering. Kommunen behöver även fokusera på att skapa trivsel och trygghet 

bland invånare på kommunens fysiska mötesplatser. 

Demokrati och samhälle 

Arbetet med samhällsutveckling och demokrati är en prioriterad fråga de kommande åren. 

För att möta samhällets och välfärdens utmaningar så har den parlamentariska kommittén 

(tillsatt av kommunfullmäktige) lämnat förslag till fullmäktige på en ny politisk organisation 

som antogs av kommunfullmäktige den 22 februari 2020. En ny nämndorganisation träder i 

kraft 1 januari 2023. Samtliga partier i fullmäktige är nu också representerade i 

demokratiberedningen. Detta är en del i arbetet med att utveckla och värna om demokratin 

i samhället. 

Idag finns exempelvis odemokratiska strömningar som utmanar demokratin. I och med 

digitaliseringen så finns det helt andra möjligheter för medborgarna att själva skapa opinion 

och på så sätt direkt försöka påverka politiken. Även samhällsengagemanget har bytt karaktär 

och människor väljer att fokusera på enstaka frågor snarare än att bekänna sig till en tydlig 

ideologi. Engagemanget förekommer allt mer ofta på olika sociala medier. För att skapa ökad 

tillit och legitimitet åt kommunen som demokratisk organisation behövs ökad 

kommunikation och samarbete med såväl invånare som föreningsliv, näringsliv och andra 

organisationer och aktörer på lokal och regional nivå. Detta är en del i att fokusera på en 

hållbar samhällsutveckling och en del av målen i Agenda 2030. Att kommunicera, samarbeta 

och inkludera, är positivt för samhällsklimatet i stort samtidigt som det möjliggör för 

kommunen att möta de behov och utmaningar som finns. En av dessa utmaningar är en ökad 

psykisk ohälsa, framförallt bland unga. Relationer kommer att spela en viktig roll för att få en 

hållbar utveckling framöver och i detta även dialoger för skapa tillit och förståelse för de 

utmaningar som kommunen står inför. 

Vissa menar att det till följd av Covid-19-pandemin finns en större möjlighet att genomföra 

önskvärda förändringar kopplat till en hållbar samhällsutveckling, såsom exempelvis 

satsningar på klimatet, på övergång till en mer hållbar livsstil och på mer hälsofrämjande och 

förebyggande åtgärder. Samtidigt finns risken att konsekvenserna av pandemin också riskerar 

att påverka folkhälsan på både kort och lång sikt. Den hälsoklyfta vi redan har kan öka 

ytterligare mellan olika socioekonomiska grupper. Under de närmaste åren är det därför 

viktigt att i omvärldsbevakning och verksamhetsplanering vara uppmärksam på dessa effekter 

så att rätt insatser kan sättas in i rätt tid för att på så sätt förebygga långsiktiga konsekvenser 

som kan påverka kommunen avsevärt. 
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En annan viktig fråga för demokratin framöver är säkerhetsfrågor kopplade till utvecklingen i 

samhället och digitaliseringen. Behovet av att arbeta med säkerhetsfrågor ur olika perspektiv 

är viktiga och kommer bli ännu viktigare de kommande åren. Det handlar om hur man kan 

förebygga hot och våldssituationer, otillåten påverkan etc. mot förtroendevalda och anställda. 

Detta inkluderar allt ifrån arbetet med informationssäkerhet som en bas för digitaliseringen, 

till att stå emot organiserad och systematisk ekonomisk brottslighet mot välfärdssystemen. 

Till detta kommer också återuppbyggnaden av civilt försvar och arbetet med säkerhetsskydd 

som är lagstyrt. 

Kommunen kommer att behöva fortsätta fokusera på en hållbar samhällsutveckling också när 

det gäller samhällsplanering såsom attraktiva boendemiljöer och infrastruktur. Att arbeta för 

en hållbar utveckling kräver samarbete och styrning på flera nivåer samtidigt (nationell, 

regional, kommunal och lokal nivå) och behöver inkludera såväl social som ekonomisk och 

ekologisk hållbarhet. En stor utmaning för kommunen är att hantera klimatförändringar 

framöver. För att nå ett hållbart samhälle måste vår påverkan på klimatet minska kraftigt, då 

konsekvenserna av förhöjda globala temperaturer är oöverskådliga. Alla har ett ansvar att 

göra sin del i att uppfylla Parisavtalets målsättning om att begränsa jordens uppvärmning till 

1,5 grader. De senaste årens förändringar av grundvattennivåerna och fler framtida skyfall 

påverkar den framtida utformningen av dagvattnet i samhället. Alltmer extrema väder, med 

torka och översvämningar, kräver att kommunen har god förmåga att möta dessa 

förändringar. Förmågan omfattar såväl förebyggande åtgärder som skadeavhjälpande insatser. 

Även samhällets infrastruktur är idag alltmer komplex och en utmaning i detta är att ha den 

kompetens som behövs för att tolka och förstå skeenden och följdpåverkningar av störningar 

i samhällssystemen. 

Idag är produktionsvillkoren inom olika branscher alltmer lika och därför behöver aktörer ha 

förmågan att tänka nytt för att bli konkurrenskraftiga. Omställningen från 

produktionskapacitet till tankekapacitet innebär exempelvis att företag ställer om från 

traditionell industri till att ha mer fokus på informationsteknik och digitala teknologier. Detta 

skapar både utmaningar och möjligheter för alla typer av organisationer. För att kunna tänka 

och göra nytt, behöver arbetsgivare arbeta med innovation och teknologisk förnyelse i allt 

större utsträckning. Detta blir viktigt för en långsiktig ekonomisk och hållbar utveckling i 

kommunen. Detta leder också till att kompetensbehoven förändras i allt snabbare takt än 

tidigare och därför blir människors förmåga att ställa om och byta karriärväg allt viktigare. 

Arbetsgivare behöver arbeta med att samarbeta inom och mellan organisationer för att 

kunna ta del av de kompetenser som finns på den lokala arbetsmarknaden. För att invånare 

ska kunna utbilda sig och höja sin kompetens, exempelvis på distans, behöver det skapas 

plattformar där människor i kommunen kan mötas för att utveckla sin kompetens. 

Omvärldsanalysen lyfter fram att Gislaveds kommuns uppkoppling är på en relativt låg nivå. 

Uppkoppling innebär att en region eller kommun är framgångsrik när den lyckas vara 

uppkopplad mot de ställen där världen växer och där produktionskrafterna och tillväxten 

finns. Det geografiska läget gör att kommunen har både Jönköping, Halmstad, Växjö och 

Borås inom ungefär en timmes pendlingsavstånd. Relationerna till dessa är än så länge för 

svaga för att gynna kommunen i större utsträckning. Det positiva i sammanhanget är att 

noden med kommunerna Gnosjö och Värnamo är betydelsefull. Allt fler pendlar 
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kommunerna emellan. En nyckel för framtiden är att stärka sammanhanget i noden 

tillsammans med de andra kommunerna. Att stärka relationerna med någon av de 

närliggande regionerna Jönköping, Halmstad, Växjö och Borås kan också vara ett alternativ, 

även om detta kräver stor insats. Oavsett, så krävs det att invånare har många goda 

förutsättningar för att pendla ut från kommunen såväl som att människor enkelt ska kunna 

pendla in till kommunen. Det måste vara attraktivt för människor att pendla. Utvecklingen av 

pendlingsmöjligheter är en förutsättning för att relationen med närliggande kommuner och 

regioner ska ge verklig effekt. Kommunen behöver arbeta strategiskt med både 

kollektivtrafik och infrastrukturen för att på så sätt stärka noden och relationen till en 

närliggande region. 

En ökad attraktivitet för pendling till och från kommunen, gör också att tillgången på 

kompetenser ökar. Människor får även tillgång till ett större utbud av boende, handel och 

arbetsplatser. 

Kommunen som arbetsgivare 

Gislaveds kommun fortsätter att arbeta långsiktigt med alla delar i 

kompetensförsörjningsarbetet, såsom att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och ställa om 

kompetens. Fokus är att arbeta med att behålla och utveckla befintliga medarbetare genom 

att fortsätta verka för att chefer och medarbetare har så goda förutsättningar som möjligt att 

lyckas i arbetet. 

Ett prioriterat utvecklingsarbete är att skapa en god och säker arbetsmiljö för alla 

medarbetare, det ger förutsättningar att må bra och utvecklas i sitt dagliga arbete. 

Kommunen som arbetsgivare fortsätter satsa på att främja det friska genom att erbjuda 

friskvårdsbidrag, friskvårdsaktiviteter och att stödja hälsoinspiratörerna i deras arbete. För 

att kommunens sjukfrånvaro ska minska har stort fokus varit på bland annat framtagande av 

nya rehabiliteringsrutiner. Arbetet kommer fortsätta med utbildningsinsatser för chefer, 

fackliga företrädare och skyddsombud inom hela arbetsmiljöområdet. Ohälsa som orsakas av 

organisationen fångas upp av arbetsmiljökartläggningar med efterföljande handlingsplaner, 

men detta arbete behöver stärkas och resurser sättas in där de behövs bäst. Nu och 

framöver finns ett tydligt fokus på att agera tidigt vid rehabiliteringsärenden och att i 

arbetsgrupper där problematik finns, agera med olika utbildningsinsatser, liksom att ha noll-

tolerans mot kränkande särbehandling. 

Kommunens satsning på chefer och ledare med bland annat ledarskapsakademin har gett 

positiva effekter. Ett mer välorganiserat och systematiskt arbete med att behålla och utveckla 

chefer är igångsatt, med större fokus på förutsättningar för ett hållbart chef- och ledarskap 

än individuella egenskaper. Goda ledare och chefer är en viktig faktor för en bra arbetsmiljö 

för medarbetare och bidrar till en verksamhet med hög kvalitet och stärker kommunens 

attraktionskraft. 

Gislaveds kommun ska genom medvetna lönesatsningar arbeta för ett förbättrat 

konkurrensläge i förhållande till närliggande kommuner, vilket är viktigt för att attrahera nya 

medarbetare. Ett arbete med strategisk lönebildning är igångsatt men tar tid att förverkliga i 

alla delar. Lönerna i kommunen ska vara jämställda och detta säkerställs genom den 

lönekartläggning som ska genomföras årligen. Kommunens löner ska ge en lönebild som visar 
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att det finns en god lönespridning inom och mellan olika yrkesgrupper. Lönen är ett viktigt 

verktyg för att bidra till att kommunens mål uppfylls. 

En väl utbyggd IT-miljö gör det också möjligt att arbeta hemifrån eller från andra delar av 

landet, vilket innebär att tillgången på kompetens kan öka. 
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4 Befolkningsprognos 

Under 2000-talets början minskade invånarantalet i Gislaveds kommun. Efter 2013 ökade 

folkmängden på grund av en ökad inflyttning av personer från andra länder. Det innebär att 

flyttströmmarna har haft stor effekt på kommunens folkmängd. Sannolikt kommer 

folkmängden framöver till största del att dels styras av antalet personer som flyttar till 

kommunen från andra länder och dels av vart de väljer att bosätta sig i framtiden. Det är 

många faktorer som påverkar beslutet att flytta och därför blir prognosens träffsäkerhet 

relativt osäker. 

Efter år 2015 har inflyttningen från andra länder minskat successivt. Kommer denna trend 

fortsätta så kommer utvecklingen likna den demografiska prognosen i diagrammet nedan. 

Utgår vi däremot från scenariot att man väljer att stanna i kommunen och flytta in i de 800 

bostäder som enligt översiktsplanen ska byggas fram till år 2030, så kommer 

befolkningsutvecklingen vara likt den byggbaserade prognosen i diagrammet. 

 

Befolkningsprognoser baseras vanligen på inflyttade, utflyttade samt födda och döda. 

Prognosen visar att antalet kommuninvånare förväntas minska på längre sikt eftersom att 

antalet människor från andra länder som flyttar till kommunen minskar. Detta påverkar 

prognosens utveckling negativt med en mindre befolkning än tidigare förväntat, framförallt de 

närmaste åren. Pandemins utveckling såväl som andra större händelser i omvärlden och 

andra s.k. osäkerhetsfaktorer har påverkan på utfallet och därför är prognosen relativt 

osäker. 
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Demografisk 

prognos 2019-25 

2018 

(utfall) 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Inflyttning 1 495 1 275 1 195 1 201 1 206 1 212 1 217 1 223 

Utflyttning 1 274 1 225 1 315 1 290 1 274 1 262 1 254 1 250 

Flyttnetto 221 50 -120 -89 -68 -50 -37 -27 

Födda 287 342 299 303 301 299 298 295 

Döda 284 288 307 287 288 289 290 291 

Födelsenetto 3 54 -8 16 13 10 8 4 

Folkmängd 29 857 29 963 29 834 29 761 29 706 29 666 29 637 29 614 

Folkökning 228 106 -129 -73 -55 -40 -29 -23 

Oavsett prognos, så kommer antalet äldre att öka de kommande åren: 

 

År 0-19 20-64 65-79 80+ Totalt 

2015 7 138 16 285 4 215 1 634 29 272 

2016 7 218 16 342 4 289 1 629 29 478 

2017 7 281 16 363 4 351 1 634 29 629 

2018 7 398 16 415 4 382 1 662 29 857 

2019 7 456 16 402 4 371 1 734 29 963 

2020 7 396 16 270 4 433 1 735 29 834 

2021 7 376 16 158 4 470 1 757 29 761 

2022 7 365 16 065 4 477 1 798 29 706 

2023 7 360 15 937 4 505 1 864 29 666 

2024 7 367 15 851 4 476 1 943 29 637 

2025 7 363 15 777 4 490 1 984 29 613 

Trenden med den förändrade demografin i västvärlden påverkar Gislaveds kommun. Skulle 

antalet utflyttade öka framöver så omfattar det sannolikt inte antalet äldre i stor 

utsträckning. Statistiskt sett så är äldre människor är inte lika flyttbenägna som människor i 
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yngre åldrar. Att antalet äldre blir fler är alltså sannolikt. Detta samtidigt som antalet 

människor i arbetsför ålder minskar. 
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5 Förändringar i lagkrav och regler 

Regelverk för arbetsmiljöarbetet 

Arbetsmiljöverket gör en översyn av regelverk i syfte att förenkla för arbetsgivaren att förstå 

vilka krav man omfattas av. Detta görs bland annat då arbetslivet förändrats mycket. En ny 

regelstruktur skulle finnas på plats tidigast i slutet av detta år men har försenats på grund av 

Covid-19. 

Skattelättnad för arbetsresor  

Reseavdragskommittén har undersökt hur systemet för avdrag för resor mellan bostad och 

arbetsplats bör omarbetas för att på ett bättre sätt gynna resor med låga utsläpp av 

växthusgaser och luftföroreningar och samtidigt vara enklare än nuvarande system att 

tillämpa, administrera och kontrollera. Kommittén föreslår att reseavdraget avskaffas i sin 

nuvarande form. Det ersätts av en avståndsbaserad och färdmedelsneutral skattereduktion 

för längre arbetsresor, om detta blir ett reellt lagförslag som beslutas så kan det komma att 

påverka arbetspendlingen till kommunen. 

Nya regler lagen om anställningsskydd (LAS) 

Större förändringar om lagen om anställningsskydd (LAS) 

Ändringarna i lagen om anställningsskydd (LAS) föreslås träda i kraft först 1 juli 2022. Den 

främsta uppgiften för utredningen är att föreslå utökade undantag från turordningsreglerna. 

Det ska bli lättare för arbetsgivare att behålla nyckelpersoner i verksamheten när de måste 

säga upp på grund av arbetsbrist, samt minska kostnaden vid uppsägning av personliga skäl. I 

dag kan anställningen då fortlöpa i över ett år medan tvisten pågår, och arbetsgivaren får inga 

pengar tillbaka om uppsägningen visar sig ha varit riktig. En annan uppgift för utredningen har 

varit att stärka arbetsgivarnas ansvar för kompetensutveckling. Utredningen föreslår också 

att visstidsanställda ska få snabbare rätt till återanställning, för att trygghetsskillnaderna 

mellan fast och tillfällig anställning ska minska. 

Anställningsskyddet förlängs  

Anställningsskyddet förlängdes 2020 tills arbetstagaren fyller 68 år. Först då kan 

arbetsgivaren säga upp arbetstagaren utan att det krävs saklig grund genom ett förenklat 

uppsägningsförfarande. Den 1 januari 2023 kommer åldersgränsen höjas till 69 år. 

Visselblåsardirektivet - SOU 2020:38 

Utredningen om genomförande av visselblåsardirektivet. Bedömningen ska bland annat 

omfatta inom vilka områden reglerna ska gälla, förhållandet till andra regelverk om skydd för 

personer som rapporterar om överträdelser, åtgärder för att skydda rapporterande 

personer och berörda personer, inrättande och utformning av interna och externa kanaler 

och uppföljning av rapportering samt frågan om sanktioner. 

I uppdraget ingår inte att föreslå några ändringar i grundlag, i lagen (2017:151) om 

meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter, eller avseende det meddelarskydd som enligt 

13 kap. 2 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) gäller för anställda och 

uppdragstagare i kommunala bolag och vissa andra organ. 
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6 Övrigt som kan påverka kommunen 

Enligt regeringens försvarspolitiska inriktning 2016-2020 ska planeringen för civilt försvar 

återupptas. Det civila försvaret syftar till att samhället ska fungera vid höjd beredskap och 

krig i Sverige. Civilt försvar bedrivs inom ramen för verksamheten i statliga myndigheter, 

kommuner, landsting, privata företag och frivilligorganisationer. Det civila och militära 

försvaret bildar tillsammans totalförsvaret. I juni 2018 undertecknade MSB och Sveriges 

Kommuner och Landsting (SKL) två viktiga överenskommelser för att stärka arbetet med 

krisberedskap och civilt försvar. Alla kommuner ska påbörja arbetet avseende de 

förberedelser som behövs för verksamheten under höjd beredskap 

(beredskapsförberedelser) så att de på sikt kan fullgöra sin uppgift inom totalförsvaret i 

händelse av krigsfara och krig. Prioriterade uppgifter för kommunerna under perioden är: 

kompetenshöjning gällande totalförsvar, säkerhetsskydd samt krigsorganisation och 

krigsplacering. Detta arbete kommer att påverka in även på 2022. 
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7 Kommunens samlade framtida möjligheter och utmaningar 

Effekterna av Covid-19-pandemin kommer fortsätta att vara en utmaning under lång tid 

framöver. Folkhälsomyndigheten konstaterar att det är först om 4-5 år vi fullt ut kan se 

folkhälsokonsekvenserna av pandemin. Kommunen måste följa både påverkan på 

målgrupperna och de egna verksamheterna. 

Hela Gislaveds kommun behöver prioritera arbetet med en social, ekologisk och ekonomisk 

hållbar utveckling. Trender såsom klimatförändringar och ökad psykisk ohälsa kan förebyggas 

med en långsiktig planering med fokus på hållbarhet. Konsekvenserna av den pågående 

pandemin har kraftigt förstärkt trenderna med ökad psykisk ohälsa till följd av social 

isolering, osäkerhet på arbetsmarknaden och förändrade ekonomiska förutsättningar. Det 

man ser är att redan utsatta grupper i samhället drabbas hårdare och därför kan klyftorna 

öka ytterligare mellan olika socioekonomiska grupper. Denna utveckling måste följas 

noggrant för att kunna sätta in åtgärder i rätt tid för att förebygga långsiktiga konsekvenser. 

Att fokusera på att skapa goda förutsättningar för barn och unga i framtiden är viktigt utifrån 

ett hållbarhetsperspektiv för både individ och samhälle. Alla invånare behöver ges möjlighet 

till att vara delaktiga och känna sig inkluderade i samhället. Att prioritera bort 

hållbarhetsfrågor kan leda till ökat missnöje och ökat förväntansgap. 

Den ökade digitaliseringen, som fått en ökad skjuts av den pågående pandemin, utgör en 

viktig fråga för demokratin utifrån delaktighet och samtidigt en utmaning då säkerheten 

måste kunna säkerställas i denna snabba omställning. 

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

kommunens förmåga att möta framtidens utmaningar och bidrar till att minska 

förväntansgapet. Att lyssna och lära av synpunkter på kommunens verksamheter är viktigt 

både för att stärka relationen mellan kommunen och invånare, men även för att utveckla 

verksamheten utifrån invånarnas behov. Kommunen behöver förändra sitt arbetssätt för att 

nå och få invånares synpunkter på andra arenor än de traditionella. Att utveckla olika former 

av mötesplatser leder till ökad kommunikation och skapar trygghet hos invånarna. 

Medborgardialoger skapar tillit och förståelse för utmaningarna som kommunen står inför 

och är en del av det sociala hållbarhetsarbetet. Det skapar även attraktivitet och stolthet för 

Gislaveds kommun. 

Trenden med förändrad demografi och en åldrande befolkning skapar nya ekonomiska 

förutsättningar. För att anpassa organisationen efter dessa förutsättningar så kommer 

flexibilitet, samarbete, helhetsperspektiv och effektivitet vara framgångsfaktorer. Välfärdens 

utmaningar ställer höga krav på kommunens styrning och ledning. Hela kommunen behöver 

arbeta tillsammans och öka innovationskraften för att möta invånarnas behov av välfärd och 

tjänster och samtidigt nyttja resurserna effektivt. Att ha ett ledarskap och en intern kultur 

som ger förutsättningar för detta, blir viktigt de kommande åren. 

Kompetensförsörjning, digitalisering och ökade samarbeten med andra kommuner är särskilt 

viktiga områden att prioritera för att möta den förändrade demografin. Kommunen behöver 

fortsätta att arbeta både strategiskt och operativt och på olika sätt arbeta för att behålla och 

rekrytera kompetens. Samtidigt behöver kommunen möta invånares ökade behov av digitala 

tjänster, ökad konkurrens om arbetskraften och samtidigt bedriva en effektiv verksamhet 
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utifrån ekonomiska förutsättningar. Det är viktigt att en väl fungerande IT-infrastruktur finns 

för att befintliga och nya företag ska hänga med i den globala utvecklingen. Att kommunen 

anses vara en attraktiv arbetsgivare är avgörande både för framtidens personalförsörjning 

och bidrar till att öka attraktiviteten för människor att flytta till kommunen. Kommunen som 

arbetsgivare måste också säkerställa en målmedveten och strategisk omställning för 

medarbetarna för att klara de nya förutsättningarna. 

Omvärldsanalysen lyfter fram att Gislaveds kommuns uppkoppling är på en relativt låg nivå. 

Uppkoppling innebär att en region eller kommun är framgångsrik när den lyckas vara 

uppkopplad mot de ställen där världen växer och där produktionskrafterna och tillväxten 

finns. Utvecklingen av pendlingsmöjligheter är en förutsättning för att relationen med 

närliggande kommuner och regioner ska ge verklig effekt. Kommunen behöver arbeta 

strategiskt med både kollektivtrafik och infrastrukturen för att på så sätt stärka noden och 

relationen till en närliggande region. En ökad attraktivitet för pendling till och från 

kommunen, gör också att tillgången på kompetenser ökar för alla arbetsgivare. Människor får 

även tillgång till ett större utbud av boende, handel och arbetsplatser. 


