
VAD ÄR GISLAVEDS 
KOMMUN?

SUCCÉ FÖR KVÄLLSÖPPET  
BIBLIOTEK I SMÅLANDSSTENAR 

• Vi är snart 30 000 invånare.

• Vi har ett aktivt kultur- och föreningsliv.

• I kommunen finns mer än 3 000 företag 
inom 20 branscher.

• Drygt 40 procent av arbetstillfällena 
finns i industrin. 

• År 2018 blev kommunens ekonomiska 
resultat plus 5 miljoner kronor.

UPPRUSTAT HÖRSJÖBAD 

FÖRSTA SPADTAGET FÖR NY 
SPORTHALL I SMÅLANDSSTENAR

ÅRSREDOVISNING 2018 
i korthet

I den här foldern får du en kort samman-

fattning av Gislaveds kommuns ekonomi, 

vart skattepengarna går och hur det gick 

för verksamheterna. Hela årsredovis-

ningen hittar du på gislaved.se.



…OCH KOSTNADER

Av de totala intäkterna om 2 183 miljoner kro-

nor utgjorde kommunalskatten 1 347 miljoner 

kronor. På varje hundralapp betalar Gisla-

vedsbon 22,13 kronor i skatt. I snitt per invå-

nare är det cirka 45 000 kronor per år. Bara 

skatten räcker inte för att betala exempelvis 

förskola, skola, socialtjänst och äldreomsorg. 

Därför får kommunen bidrag från staten. År 

2018 var stats bidragen sammanlagt 381 mil-

joner kronor.

Taxor och avgifter var sammantaget 100 

miljoner kronor, cirka 6 procent av intäkterna. 

INTÄKTER… 

Kommunens totala kostnader 2018 var 2 178 

miljoner kronor.

En kommun är till stor del en serviceorganisa-

tion med människor som utför tjänster som 

invånarna behöver. Därför är det som kostar 

mest lön och lönekostnader för alla anställda. 

År 2018 var det 1 500 miljoner  kronor, cirka 

88 procent av kommunens totala kostnader. 

Omräknat per invånare i Gislaveds kommun var 

det 50 700 kronor per invånare.

Den näst största posten var varor, det vill 

säga livsmedel, skolmateriel, inventarier, utrust-

ning av olika slag med mera. Sådant kostade 79 

miljoner kronor, eller 2 600 kronor per invånare.

Avskrivningar handlar om den årliga 

värde  minskningen på till exempel fastigheter, 

anlägg ningar, maskiner och bilar. De upp-

gick till 77 miljoner kronor eller 2 600 kronor 

per invånare.

Bidragen var 71 miljoner kronor och bestod 

av bidrag till föreningar, samlingslokaler och 

enskilda. Per invånare blev det 2 400 kronor.

Skatteintäkter
Taxor och 
avgifter

Statsbidrag

1 347 miljoner

100 miljoner

381 miljoner



VÄLFÄRDSTJÄNSTERNA KOSTAR

Förskoleplats
kostade 150 000 kronor per 
inskrivet barn. 

Gymnasieskola
kostade 126 000 kronor per elev.

Grundskola
kostade 109 000 kronor per 
elev.

Hemtjänst
kostade i genomsnitt 204 000  
kronor per brukare.

Särskilt boende
kostade 857 000 kronor per plats.

Kommunens verksamheter kostade totalt  

2 178 miljoner kronor. Det mesta gick till väl-

färdstjänster som produceras av kommunens 

medarbetare. Här visas kostnaderna per år för 

några viktiga tjänster i Gislaved.

Generellt driver Gislaveds kommun sina verk-

samheter kostnadseffektivt. Detaljerad aktu-

ell statistik med bland annat jämförelser med 

andra kommuner finns på www.kolada.se. 



Många verksamheter ryms i den här sektorn:

• förskola och förskoleklass

• fritidshem

• grundskola och grundsärskola

• gymnasieskola och gymnasiesärskola

• musikskola

• vuxenutbildning, särskild utbildning för 

vuxna, svenska för invandrare, yrkes-

högskola med mera.

Hela budgeten var på 794 miljoner kronor, 

varav grundskolans del var störst med 336 

miljoner kronor. Resultatet blev ett överskott 

på 9,5 miljoner kronor. Det berodde mest på 

mer stats bidrag än beräknat.

Räddningsnämnden 

33 mkr 

Ska både förebygga och rycka ut vid olyckor 

och bränder. Verksamheten drivs gemensamt 

för Gislaveds och Gnosjö kommuner. Gisla-

veds andel av budgeten var på 33 miljoner kro-

nor och hölls i princip, trots sommarens stora 

skogsbränder och trots att personal lånades ut 

till andra delar av Sverige, som behövde hjälp. 

VART GÅR PENGARNA?

Skola, omsorg och vård är de stora verksam-

heterna som kräver mest personal och alltså 

kostar mest.

Barn- och utbildningsnämnden

785 miljoner

Övrigt 

24 mkr

Här finns bygg- och miljöverksamhet, över-

förmyndare med mera.

Siffrorna i diagrammet och rubrikerna är  

kostnaderna 2018. Budgeten finns i löptexten. 



Socialnämnden640 miljoner

Kulturnämnden 

35 mkr  

Har ansvaret för bibliotek, allmänkultur och 

 föreningsstöd. Budgeten var på 35 miljoner 

kronor och hölls.
Fritidsnämnden

36 mkr 

Upplåter anläggningar, ansvarar för bad och bowling 

samt ger bidrag till föreningar. Budgeten var på 38 mil-

joner kronor och gav ett överskott om 2 miljoner kronor.

Den nästa största sektorn innehåller bland 

annat:

• individ- och familjeomsorg med 

 försörjningsstöd

• hälso- och sjukvård

• äldreomsorg

• omsorg om funktionshindrade

• vård och stöd till psykiskt sjuka

• flyktingfrågor och integration.

Budgeten var på 608 miljoner kronor. Resul-

tatet var ett underskott om 32 miljoner 

kronor. Det var framför allt bemannings-

planeringen i äldre omsorgen och hälso- och 

sjukvården som inte fungerade och där man 

inte agerade tillräckligt snabbt och kraftfullt 

för att möta kostnadsutvecklingen.  

Tekniska nämnden 

42 mkr 

Sköter bland annat gator, vägar, parker samt 

vatten och avlopp. Budgeten gav ett överskott 

om 4,5 miljoner kronor.

Kommunstyrelsen

92 mkr 

Ansvarar för bland annat kommunledning, 

översiktlig planering, säkerhet och digitali-

sering. Resultatet var ett överskott om  

5 miljoner kronor. 



Genom livet behöver vi använda oss av de tjänster 

kommunen tillhandahåller. Här är några exempel.

GRUNDSKOLAN
Ett viktigt mål är att fler elever ska bli behöriga 

att söka till gymnasiet. Gislaveds kommun låg 

under rikssnittet med cirka 78 procent behöriga. 

Till en del berodde det på att ganska många 

elever nyss börjat lära sig svenska och därför 

självklart hade en mer krävande studie situation. 

Därför blir statistiken lite missledande. Om de 

som kommit till Sverige de senaste fyra åren 

undantas, var behörigheten istället 84,5 pro-

cent, precis över snittet i riket.

VÅRD OCH OMSORG
Boendena hade väldigt nöjda brukare. I under-

sökningen 2018 fick de särskilda boendena 85 

och hemtjänsten 94 poäng av 100 möjliga. 

Gislaveds hemtjänst tillhör de 25 procent bästa i 

landet. Brister i främst bemannings planeringen 

drog med sig ett stort underskott. Det ska häm-

tas in under 2019 med bibe hållen hög kvalitet.

 
INGEGERD, 84

… känner sig trygg i ett av 

kommunens 9 särskilda boen-

den med sammanlagt 295 plat-

ser. Tidigare var hon en av de 

570 invånare som hade 

hemtjänst.

 
PATRIK, 47

…är tränare för dotterns 

fotbollslag, spelar själv korp-

fotboll och gillar att heja på 

volley bollaget. I kommunen finns 

23 idrottsanläggningar av olika 

slag och 33 friluftsanläggningar 

(som bland annat elljusspår 

och badplatser).

 MARIA, 38
… cyklar till jobbet i 

ur och skur. Hon tar gärna 

vägen förbi biblioteket som 

 fantastiskt nog har öppet både 

morgon och kväll. Kommunen har 

10 mil gång- och cykelvägar 

och 7 bibliotek, varav snart 

flera med kvälls öppet.

SAMIRA, 3 
…älskar sin förskola, 

 särskilt när barnen får gå på 

äventyr i skogen tillsammans. 

I kommunen finns 32 kommunala 

förskolor och 4 i privat regi. Även 

omsorg på kvällar,  nätter och 

helger erbjuds.

VAD FICK DU FÖR PENGARNA?

JORMA, 17
… pluggar till elektriker 

vid Gislaveds gymnasium. 

 Precis som alla andra elever på 

de nationella programmen får han 

en lånedator under utbildningstiden. 

Skolan har 1 100 elever med 9 yrkes-

program, 5 högskoleförberedande 

program, 5 introduktions-

program och 2 program på 

särskolan.



GRUNDSKOLAN
Ett viktigt mål är att fler elever ska bli behöriga 

att söka till gymnasiet. Gislaveds kommun låg 

under rikssnittet med cirka 78 procent behöriga. 

Till en del berodde det på att ganska många 

elever nyss börjat lära sig svenska och därför 

självklart hade en mer krävande studie situation. 

Därför blir statistiken lite missledande. Om de 

som kommit till Sverige de senaste fyra åren 

undantas, var behörigheten istället 84,5 pro-

cent, precis över snittet i riket.

VÅRD OCH OMSORG
Boendena hade väldigt nöjda brukare. I under-

sökningen 2018 fick de särskilda boendena 85 

och hemtjänsten 94 poäng av 100 möjliga. 

Gislaveds hemtjänst tillhör de 25 procent bästa i 

landet. Brister i främst bemannings planeringen 

drog med sig ett stort underskott. Det ska häm-

tas in under 2019 med bibe hållen hög kvalitet.

BOSTÄDER
Det behövs fler bostäder i kommunen. Målet är 

800 fram till år 2030. År 2018 fick 129 bostäder 

startbesked. Det gällde både egna hem, radhus 

och flerbostadshus, dock inga trygghetsbostä-

der, fastän det behöver byggas i snitt 15 sådana 

per år.

FIBER
Målet att 90 procent av invånarna och närings-

livet ska ha tillgång till fiber år 2020 ser inte ut 

att kunna uppfyllas. I tätbebyggt område har 

cirka 80 procent möjlighet till fiberuppkoppling, 

medan det i glesbebyggda delar av kommunen 

bara är omkring 35 procent. Där är under laget 

för att bilda fiberföreningar inte tillräckligt stort 

och fiberföretagen är inte intresserade av att 

bygga fibernät där, eftersom det inte är lönsamt. 

Det här är en utmaning både för invånare och 

företag, men också för kommunens attraktivitet.

HUR GICK DET MED MÅLEN?



KOMMUNEN I SIFFROR

70 procent

… ökade besöken

till det kvällsöppna

 biblioteket i 

Smålandsstenar med.

2  700 personer… var anställda av kommunen, varav 81 procent  kvinnor.

2 178 miljoner
… totalt kostade
 verksamheten i 

 Gislaveds kommun.

73 procent

… av lärarna i grund-

skolan var behöriga, mot

83 procent genom-

snittligt i  Sverige.

228 nya invånare
… blev vi 2018. Vid
årsskiftet var folk-
mängden 29 857.

176 miljoner

… investerade 

 kommunen totalt  

för 2018. Den enskilt 

största investeringen 

var sporthallen i 

 Smålandsstenar 

där investeringarna 

under 2018 var 

20 miljoner kronor.

3,4 i betyg
… på en sexgradig 

skala fick kommunens
företagsklimat. Det  
var detsamma som
 snittet i Sverige och

bättre än 2017.

4 procent

…har utsläppen av kol-

dioxid från kommunens 

byggnader och bilar 

minskat med under de 

senaste tre åren.

94 poäng
… av 100 möjliga är
brukarnas betyg på

hemtjänsten.

45 000 kronor
… i genomsnitt  betalade varje invånarei kommunalskatt.

Kontaktuppgifter

Webb:  gislaved.se

Mail: kommunen@gislaved.se

Telefon:  0371-810 00
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