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Open space 2017
Tisdagen den 7 november samlades elever från Gislaveds gymnasium, förtroendevalda och
tjänstemän från Kommunen i Gisle Sportcenter för att medverka i ett Open space möte. Mötets
huvudtema var ”Vad vill du ändra på i Gislaveds kommun?” Syftet med Open space är att ge
ungdomar i Gislaveds kommun möjlighet att vara med och påverka samt utöva inflytande kring
kommunens framtid. Kommunen anordnade ett första Open space 2012, och sedan dess har man i
kommunfullmäktige tagit beslut om att det ska genomföras vart annat år. Årets Open space var det
tredje som arrangerades.
Under förmiddagen samlades årskurs 2 och under eftermiddagen årskurs 3. Vid båda uppstarterna
samlades deltagarna i en halvmåne framför en mötesledare i mitten. Nytt för i år var att deltagarna
kunde sms:a förslag till ämne. Det var som tidigare möjligt att gå fram och presentera sitt ämne i
mikrofonen i mitten. Det var bara ett fåtal som gjorde detta. Ämnen presenterades via en projektor
mot väggen så att alla kunde se allt ordentligt. Sammanlagt genomfördes det två samtalspass med
respektive grupp.
52 förslag har lämnats in totalt på vad som kan ändras i Gislaveds kommun. Samtliga ämnen kan du
läsa vidare om i denna sammanställning. Förslagen har lämnats vidare till respektive ansvarig nämnd
för ämnet. När den politiska behandlingen slutförts kommer kommunstyrelsens ordförande att
besöka gymnasiet tillsammans med projektledarna och berätta för de som deltog om vad som
kommer att hända med förslagen.
Tack till alla gymnasieelever som deltog i Open space. Utan er hade Gislaveds kommun aldrig fått in
så många bra och genomtänkta förslag som vi nu kan arbeta vidare med. Även ett stort tack till alla
som hjälpte till med arbetet både inför och under arrangemanget.
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1. Utbildade lärare på gymnasiet
1.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Fler mattelärare, eller eventuella stödlärare för avbelastning
Bättre hygien hos lärare, exempelvis duschrum och gratis tuggummi
Mer hjälp på speciellt mattelektionerna. För stora klasser på bara 1 lärare, antingen mindre
klasser eller mer lärare
Snabba effektiva genomgångar, med intressant budskap
Alla klasser vill ha lots tid!
Lärarna måste ha mycket bättre kommunikation!! Alla prov, inlämningar kommer ALLTID
samtidigt
Många av våra lärare väljer Gnosjös gymnasium framför Gislaved, varför är läraryrket mer
attraktivt där?
Fokus är en bra grej, utöka fokus och tillåtet med att göra prov på fokus.
Resersättning för lärare precis som för elever för lärare som bor utanför Gislaved.
Kunna få all hjälp på fokus, mer blandat lärare, speciellt grundämnena
Vi behöver bättre relation med lärarna
Betyg i uppförande
Vi har förutfattade meningar om varandra, både elever för lärare och tvärtom
Bättre informerade av lärare när något händer, tex när mannen med pistolen kom in.
Betyg i uppförande som det var förr. Då hade elever uppfört sig bättre i skolan
Eleverna måste få högre respekt för lärarna för att de ska vilja jobba med oss och tycka att det
är roligt
Lärarna måste lära ut så att vi får upp intresset för ämnet, varierad utlärning
Lärare borde få ändrat regelverk för vad de får och inte får göra när elever inte beter sig som
de ska
Regler på hur man beter sig mot varandra och mot en lärare
Landsortstillägg för fler lärare just HÄR
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Mindre klasser för att lärarna får för hög belastning, en lärare på 35 elever är mycket
För enkelt att bli lärare, därav dåligt utbildade lärare
Vikarier som är utbildade inom det de vikarierar i
Vi har saknat lärare på många lektioner och därav kommit långt efter i skolarbetet
Missnöjda med över hälften utav våra lärare och vi får ta mycket mer ansvar själva för att
ingen kan organisera t.ex. vårt arbete
Komma på lösningar, ex höja lönen för lärare

1.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Gislaveds Gymnasium har cirka 80 procent legitimerad personal. Sverige har en stor lärarbrist som
påverkar de allra flesta kommunerna. Lärarlönerna i Gislaveds kommun ligger genomsnittligt i nivå eller
högre än lärarlönerna i Jönköpings län och södra Sverige.
När det gäller matematikundervisningen har insatser gjorts och fler lärare har anställts. Det finns andra
områden som exempelvis moderna språk, där det i nuläget är svårare att få tag på utbildad personal.
Det är också svårt att få tag på vikarier för kortare perioder. Mycket får lösas på skolan med den personal
som finns samt med stöd av lärarassistenter.
Öppet studiecentrum Fokus har under detta läsår förstärkts med lärare som har mer tid där och två
specialpedagoger finns på plats.
När det gäller lotsarnas arbete kommer en lotsutvecklingsgrupp att påbörja ett utvecklingsarbete under
våren i syfte att stödja lotsarna att genomföra sina uppdrag.
Andra utvecklingsområden som pågår är arbetet med pedagogisk planering i syfte att eleverna ska ha tillgång
till information samt pedagogiskt utvecklingsarbete både genom föreläsningar men också genom att fortsätta
utveckla samverkan och det kollegiala lärandet på skolan.
Värdegrundsfrågan som eleverna pekar på finns behov av att arbeta med ur olika perspektiv och kommer
att ytterligare förstärkas på skolan, exempelvis genom den lotsutvecklingsgrupp som kommer att starta upp i
början av vårterminen 2018.
Eventuella förslag till förändringar i betygssystemet beslutas av riksdagen.
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2. Alla program ska ha praktikplatser
2.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Gäller inte bara på gymnasiet utan även på högstadiet
Första steget kan vara att prata med företag och rektorer och kanske byta ut studiebesök mot
praktik
Att få komma ut på praktik kan göra en mer motiverad till att faktiskt jobba i skolan
Lättare att förstå om man får vara med tex en ekonom en dag på jobbet än att läsa ur en bok
Kan ge en fot in på arbetsmarknaden
Det blir lättare att välja vad man vill jobba med i framtiden
Att få komma ut på praktik ger större förståelse för det man läser
Praktikplatser på alla linjer

2.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Regleringen av gymnasieskolans olika nationella program innebär att arbetsplatsförlagd praktik ska finnas på
yrkesprogrammen. Av det skälet omfattar yrkesprogrammen cirka 300 fler undervisningstimmar under
utbildningstiden. Inom de högskoleförberedande programmen finns i princip inga reella möjligheter att bygga
in praktik i utbildningen, utbildningarnas syfte är främst att förbereda för vidare eftergymnasiala studier.
Inom ramen för vissa delar av de högskoleförberedande programmen förkommer projekt- och temaarbeten
som anknyter till arbetslivet och kan därmed öka insynen och insikten om yrkesutgångar.

När det gäller teknikprogrammet så finns det möjlighet för de elever som går produktionsinriktning och
som kommit långt i sitt lärande att göra praktik på företag.
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3. Skolmat och mer vegetariskt
3.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Möte mellan olika kockar från olika skolor för att byta recept och erfarenhet
Maten ska kunna räcka till alla oavsett vad man äter. Särskilt det vegetariska och brödet.
Matrådet ska ha fler möten. Annars hinner man inte förändra något.
Brunsås till alla (inklusive vegetarianer dvs gjort utan köttbuljong eller spad från kött)
Bättre potatis och ett enklare verktyg att ta potatis med
Skolenkät för vad vi elever vill ha matmässigt
Blanda inte ihop grönsaker och oljor, ha istället såser bredvid
Mer bröd i skolan plus pålägg. Även vid ätande av knäckebröd.
Satsa mer på den vegetariska kosten för att fler ska kunna upptäcka att det är gott och att fler
ska vilja äta vegetariskt. Fall de vegetariska utbudet är godare i skolan kan detta leda till att
fler äter det hemma.
Ha mer husmanskost
Större utbud av drycker på fredagar
Inte lägga i onödiga ingredienser i maten som ”försämrar” smaken för oss ungdomar
Ärtsoppa hade varit bra någon gång
Gör så att båda sidor alltid har samma mat, oftast har den närmaste sidan en eller två fler saker
än den andra
Över komplicera inte maten, biffar är goda utan saker i eller på dem!
Mer unik mat (t.ex. kebab, taco) på fredagar och ge vegetarianer någonting gott också eller
iallafall liknande rätter alla andra får
Mer variationer på fiskrätter (Inte bara fiskgratänger).

3.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Inom kommunen genomförs regelbundna gemensamma utbildningsdagar för personal inom skolkök
för att ytterligare förbättra kvaliteten av skolmaten.
Ett ständigt utvecklingsarbete pågår när det gäller skolmaten i Gisle skolrestaurang med hjälp av
elever, personal och ansvarig för skolrestaurangen. När det gäller vegetarisk kost så planeras ett
större utbud.
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4. Mer studiebesök och praktik, bjuda in högskolor.
4.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Bryta stereotyper och ge oss information om gymnasiet och vår framtid efter det.
Bättre information om högskola och hur man tar sig till väga för att arbeta med något
Vi vill se mer vad vi kan bli med våra linjer! Inte bara en grej utan alla möjligheter
Vissa klasser får åka iväg på praktikresor mer än andra, förklara för oss varför eller ändra på
det
Vill vi få info om vad de finns för högskolor, vad man kan utbilda sig till, vad det finns för
möjligheter för varje linje. Ex att man tar hit folk från olika högskolor eller att våra lärare
informerar oss om vad vi kan gå för högskolor efter gymnasiet.
Vi vill få kunskaper om olika yrken. Vad de innebär, hur man utbildar sig och hur arbetslivet i
det yrket ser ut. Hur ska vi annars veta vad vi vill jobba med i framtiden? Föreläsning med
läkare, ingenjör biokemist och andra yrkesmän/kvinnor.
Mer studiebesök som förstorar motivationen för skolan och andra ämnen, vilket leder till
viljan till bättre betyg och mer kunskap

4.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det genomförs ett stort antal studiebesök, företrädare för näringslivet bjuds in samt olika yrkesdagar
genomförs. Aktiviteter där företrädare för olika högskolor finns på plats i Gislaveds Gymnasium
genomförs regelbundet. Elever från gymnasiet får möjlighet att delta i Jobb GPS och Affärsracet
årligen. Se även kommentar till förslag 2.
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5. Föreläsningar på gymnasiet
5.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Anonymt ställa frågor till föreläsare oavsett ämne
Information i tid om när föreläsningen ska vara, vart, vem och handling.
Information om föreläsning är dåligt
Vi vill ha en 100p kurs i praktik under skoltid. Detta för att man ska få en uppfattning om vad
man vill jobba med och hur en arbetsplats kan se ut.
Varför ska en äldre kvinna bestämma över oss? 1 mot 1000? BS!
Föreläsningar borde bli mycket mer intressantare, de som föreläser bör även ha
självförtroende att kunna prata ut om sitt ämne och berätta det i ett intressant sätt.
Personer som jobbar med saker rör våra linjer borde komma och prata inför oss
Det är inte bra att tysta ett viktigt ämne!!!!
Vi är tillräckligt mogna för att kunna bestämma vad vi vill tro på.
Föreläsare bör inte avbokas eller portas från skolan bara för att dessa anses vara
kontroversiella
Fler föreläsningar om droger då det finns mycket droger i skolan
Fler föreläsningar om kvinnliga rättigheter
Fler föreläsningar om livet
Fler föreläsningar om pengar
Fler föreläsningar om värdegrund
En person borde inte få bestämma om en föreläsning ska bli inställd.

5.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det genomförs regelbundna föreläsningar, som till exempel ANDT-dag, FN-veckan samt inom de
olika programmen. Skolledningen på Gislaveds Gymnasium anser att det är ett område som kan
utvecklas vidare.
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6. Arbetsmiljö/temp i skolan
6.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Det är orimligt att vi ska sitta och frysa på varje lektion. Elementen har inte varit på någon
dag under hela denna terminen. Vi planerar våra klädval och tar på oss tredubbla lager för att
inte frysa.
Är det meningen att eleverna ska värma upp klassrummen med deras kroppstemperatur? Då
kanske klassrummet har en normal temperatur de sista 5 minuterna.
Vi önskar höj- och sänkbara bord och stolar i klassrummen. En lång person slår i bordet med
knäna. Vi får ont i ryggar och axlar av oergonomiska stolar. Vi vill kunna stå upp och plugga
eftersom vi sitter stilla hela dagen. Våga satsa på vår hälsa!
Värmen stängs av under helgerna. Sätt på värmen under söndagen så att det blir en varmare
temperatur i skolan.
Klassrum anpassade för undervisningen
Måste skriva på datorer istället för papper
För kallt i skolan
Köpa in bättre bänkar och stolar som passar alla ungdomar oavsett längd

6.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Värmen har förbättrats i många salar och arbetet med det fortsätter. När det gäller bord och stolar
görs inköp och förbättringar allt efter vad investeringsbudgeten tillåter.
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7. Bättre kollektivtrafik även på helgerna
7.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Utöka länstrafikens taxi. Är bra men går inte till så många ställen
Mindre bussar då det inte åker så många
Fixa (förbättra) väntsal i Gislaved och på Anderstorp station
Bättre matchningar mellan bussarna. Bussarna vänta på varandra om de är sena.
Bussar till Borås
Förslag på busshållplats i södra tånghult
Skolan skulle även kunna ha bussar som inte jlt kör utan som skolan själva ansvarar för, då
kan kostnaderna minska då skolan inte är ute efter att få vinst i körandet.
Bättre förbindelser till/från Hestra Öreryd särskilt mot Anderstorp
Ett exempel är att man får ”boka” sin resor innan så vet jlt att folk är intresserade av att åka
osv. Då kan man även ha mindre bussar om det är ett litet antal som vill åka.
Det borde gå fler bussar mellan hestra- Gislaved
Det borde gå fler bussar från Jönköping resecentrum - Gislaved
Bättre anslutning från hestra-öreryd
Vid byten (ex Anderstorp-reftele) måste bussarna vänta in varandra. Om man missar sin buss
kan man behöva vänta timmar på nästa buss. Bussarna får inte åka tidigare än utsatt tid. Om
köper en biljett för en lång resa och sedan missar man en buss pga av av
Folk som har möjlighet till länstrafikens taxi borde få betala lika mycket för en resa som man
gör när man åker med buss. Taxikort för en liten summa kanske borde införas? Bara för att
man bor på landet så borde det inte minska våra möjligheter till

7.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Kommunstyrelseförvaltningens svar:
Gislaveds kommun arbetar ständigt med att försöka påverka Jönköpings länstrafik att utöka
bussturerna i kommunen. Dock har JLT under 2017 haft en budgetunderskott med 40 miljoner och
istället för att utöka turerna vill de dra ner. Gislaveds kommun köpte till bussturen mellan Gislaved –
Jönköping helgtider som de annars ville skära ner på. Efter påtryckningar har JLT tagit in sträckan i
ordinarie turutbud för 2018. Kommunen jobbar vidare på att få fler turer på helgen framöver.
Efter juni 2018 kommer bussturen mellan Reftele – Anderstorp och Reftele – Bredaryd att läggas om
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för att få bukt med de problem som uppstått med att anslutningar missas och att bussarna inte väntar
på varandra. Denna förändring sker tack vare stora påtryckningar från våra medborgare och
kommunen.
Kommunen har börjat titta på att inreda väntsalen i Gislaved lite finare, kom gärna med förslag på hur
det ska se ut! Dock har vi haft stora problem med skadegörelse som kostat pengar vi istället kunnat
lägga på att göra väntsalen trevligare.
De bussturer som körs av JLT bekostas av Region Jönköpings län. Skulle vi vilja köpa in fler bussturer,
oavsett vem som kör, får det bekostas med kommunala medel och det är något som vi inte
budgeterat för. Dock har vi köpt in extra bussturer till Burseryd 2016-2017 genom ett projekt som
finansierades utav länsstyrelsen Jönköping, vilket lett till att de nu permanentas. Vi kommer köpa in
turer till Broaryd på loven under 2018.
Närtrafik finns där det inte finns annan kollektivtrafik. Priset på en resa med närtrafik beslutas av JLT
och Regionen. Kommunen har diskuterat priset med JLT men de har inga planer på att sänka priset i
nuläget. Dock får man åka närtrafik med ungdomskortet, om man uppgett att man tänker betala med
ungdomskortet när du beställer din resa.
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8. Flexiblare busskort
8.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Alla ska få busskort och inte bara dem som bor utanför Gislaved
Gratis busskort, eller utdelning av busskort i skolan så man kan använda ser för att träffa
vänner i andra städer i närheten
Vi tycker att busskortet borde funka under lov så vi kan använda det då
De som bor på Henja ska också få busskort.

8.2 Ansvarig nämnds återkoppling
De busskort som kommunen delar ut är till för att ta sig till och från skolan. Övriga tider finns det ett
ungdomskort att köpa till ett mycket förmånligt pris som kommunen har varit med om att förhandla
fram.
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9. Macbook istället för PC
9.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Gör det till en valmöjlighet snälla: antingen behålla sin dator eller ”uppgradera” till mac
Macbooks har mer utbud och kan underlätta, för dem har mer funktioner ön Macbooks.
Va inte billiga
Bättre inställningar på Mac-datorer än PC. För ekonomiprogrammet behöver vi mer hög
utbildning och bättre inställningar. PC har inte ens plats för CD-skivor.
Nej macs funkar inte lika bra som HP när det gäller programmering - en teknist
Vi tycker att Estet musik och bild ska få bättre tillgång till macbooks istället för PC för att
förbättra vår utbildning.

9.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Gislaveds Gymnasium har beslutat att PC är den gemensamma plattformen utifrån nuvarande
förutsättningar. En övergång till MacBook skulle inte rymmas inom den budget som finns till
förfogande.
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10. Utökadetider för skolsköterskan
10.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Olyckor kan inträffa när som helst då borde en skolsköterska vara tillgänglig dygnet runt
under skoltid
Flera skolsköterskor för respektive program
Händelser kan inträffa när som helst, jag personligen har haft astmaattack när skolsköterskan
inte har varit på plats under flera tillfällen
Det ska finnas fler skolsköterskor så att dom ska vara tillgängliga hela tiden

10.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Under det senaste året har såväl skolsköterskorna som skolkuratorernas tjänster på gymnasiet
utökats med 40 procent.
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11. Frukost i skolan
11.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Lägre priser i oasen istället för frukost.

11.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Café Oasen bör vara självbärande och därför finns i nuläget inga möjligheter att sänka nuvarande
priser.
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12. Fördela pengarna lika mellan gymnasieprogrammen
12.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Vissa program får åka på fler studiebesök eller liknande aktivitet, än andra program.

12.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Budgeten för gymnasiet fördelas utifrån de olika programmens behov och innehåll. Programmens
olika profil och karaktär avgör också behovet av studiebesök, studieresor m.m. Programmens innehåll
är olika och därmed blir utbildningsmomenten olika.
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13. Godkända betyg, ungdomselever kontra vuxna elever
13.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Det kan underlätta och bli enklare att nå det betyget du vill ha om det är mer kursinriktat, att
man läser en kurs i taget. Att lärare inte skall informera om hur lång tid det tar för dom olika
elev grupperna (Ungdom/vuxna).
Varför det är så stor skillnad mellan ungdoms elever och vuxen elever när det gäller
betygsättning. Både vuxen och ungdoms elever jobbar oftast som vikarie men ungdoms
eleverna måste vara godkända i mera ämnen.
Att vuxen elever inte behöver bli godkänd i lika många ämnen som ungdoms elever. Vuxen
eleverna behöver bara bli godkända i alla vård ämnen inklusive svenska 1 medan ungdoms
eleverna behöver bli godkänd i vårdämnerna och dom gymnasie gemmensamma.

13.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det är olika krav vad gäller antal godkända betyg mellan ungdomsgymnasiet och vuxenutbildningen
för att få en yrkesexamen. Respektive programs förläggning av olika kurser är en diskussion

som förs mellan rektor och lärare. Elevsynpunkter är givetvis av stort värde.
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14. Högre utbildningskrav på lärare
14.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Ex. Språklärare. Outbildade lärare har egentligen ingen rätt att sätta betyg eller påverka
betygen just för att de är outbildade. Det är svårt att bli motiverad av en lärare som inte kan
sitt ämne/som inte bryr sig om sitt ämne.

14.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det har som tidigare nämnts varit stora svårigheter att få tag på behöriga språklärare (se kommentar
till förslag 1). Om Skollagens reglering ändras i syfte att tillåta distansundervisning skulle detta kunna
förbättra situationen genom samarbete över kommungränserna.
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15. Skolmaten
15.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Inte så konstiga rätter. Tänk på vad barn gillar för mat :)

15.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Se kommentar till förslag 3.
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16. Bredare utbud i Oasen
16.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Snus och cigg automat
Vi vill ha fler veganska (inga animaliska produkter) alternativ både i form av mackor och
fika.
Ha fler baguetter till lunch är mer mättande än mackor.
Mer mat alternativ som kan ersätta skolmaten. Exempel panpizza, sallader, toast och
micromat
Snus kyl med ettan lös i oasen
Sälj mer alternativ för energi dricka exempel redbull, celsius och monster
Tuggummi i oasen
Nyttigare allternanativ exempel grövre bröd
Rimligare priset för en liten kaka. Vissa priser är rimliga men andra är överdrivna
Exempel sallader, mindre måltider som en meny med pajer och som visar allt de erbjuder
För dyyyyr!!
Våra studiebidrag går till oasen
Väldigt dyr

16.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Utbudet i Café Oasen ses kontinuerligt över. När det gäller tobaksvaror kommer detta aldrig bli
aktuellt som utbud. Skolans område ska av såväl lagskäl som hälsoskäl vara rökfritt och helst helt
nikotinfritt.
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17. Rökförbud utanför skolentrén
17.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Vi bryr oss inte om att de röker men vi som gör valet att att inte röka får INTE bli påverkade.
Uppmärksamma hur det skadar andra.
Håll bättre koll var rökarna placerar sig
Rökkur vid cyklarna
Sluta sälja cigaretter till minderåringar
Man ska veta om vart man ska röka om man måste.
Gör en rökruta
Man blir en passiv så fort man ska gå in/ut i skolan.
Regeltavla för rökning i éntren.
Inskaffa något straff fall man inte följer reglerna inom rökning.
Förtydliga var folk får röka och sätta askkoppar där!
Det luktar mycket utanför entrén när folk röker

17.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Förbudet vad gäller rökning är något som eleverna ständigt informeras om. Personal går också
regelbundet runt och säger till. I nuläget finns det inga sanktioneringsmöjligheter för skolan när
förbudet bryts. Insatser görs för att motivera såväl elever som personal att bli rök- och nikotinfria.
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18. Öppna upp skolan/säkerheten
18.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Det är väldigt jobbigt att gå från lundåker till biblioteket för att sedan gå hela vägen tillbaka
på insidan. -el elev
Öppna dörrarna, det är sjukt irriterande att förlita sig på någon på insidan.
För att minska droghandeln kan man ha polis och droghund som kanske en gång i månaden
kollar igenom skolan. Utan förvarning såklart
Problemet ligger i droghandeln, lös den istället eftersom att det är det som är problemet
Står enda ingen vakt vid stora ingången så skulle någon gå in där skulle ingen märka.
Det kan jämföras med att stänga ner sjukhus för att hindra människor från att bli sjuka men
det hjälper inte
Öppna upp skolan! Det hindrar ingen att komma in

18.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Säkerheten på gymnasieskolan är något som arbetats med kontinuerligt de senaste två åren.
Skolledningen önskar att gymnasiet inte skulle behöva låsa några dörrar alls, men i nuläget är
bedömningen av skolans säkerhetspersonal att det finns behov av att ha vissa dörrar låsta.
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19. Lås upp dörrarna i skolan
19.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Skulle tex en brand uppstå och man har blipparna kan man se vem som varit i skolan och
behöver inte leta efter någon som inte är där
Lösning: alla blippar som går till kopiatorerna borde installeras så att de fungerar till dörrarna
också
Dörren till biblioteket borde också öppnad
Vem som helst kan ändå ta sig in i skolan så det blir ett irritationsmoment istället för ett
effektivt säkerhetssystem
Alla dörrar borde vara öppna på morgonen och vid dagens slut
Dörrarna vid samlingssalen och mot matsalen borde åtminstone vara öppna vid lunchtid
Om man öppnar dörrarna, kan man öka säkerheten på något annat sätt, exempelvis ett
elevkort
Om en person vill få tag på en person kan den bara gå in genom entrén, då blir det onödigt att
stänga dem andra dörrarna
Frånvarotiden har ökat eftersom det bara finns ett ställe att gå in på
Det är onödigt att stänga dörrarna eftersom folk hjälper varandra att öppna dem

19.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Se kommentar till förslag 18.
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20. Mer studievägledning
20.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
• mer information om jobb GPS
• fler studiebesök eller att det kommer folk hit som har pluggat färdigt och pratar om hur det
var för dom
• vad det finns för högskolor och vart dom finns
• vad man behöver för att komma på högskolan för att känna sig förbered och trygg
• vilka möjligheter som finns i framtiden för linjen du har gått
• mer information om meritpoäng. Man kan ta upp detta på utvecklingssamtalen

20.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Gymnasieskolan har två heltidsanställda studie- och yrkesvägledare vilket innebär goda förutsättningar
för en väl fungerande studievägledning. I övrigt se också kommentarer till förslag 2 och 4.
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21. Skoluniform
21.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden
Vi vill inte ha skoluniform. Kläder är ett sätt att uttrycka sig och vem man är. Fördelarna med
skoluniform väger inte mer än fördelarna att vara utan. Om det rör sig om att förebygga
mobbing så tror vi att det är bättre att förebygga mobbing i allmänhet

21.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det finns inga planer på gymnasiet att införa skoluniform.

30

22. Kortare och mer effektivare skoldagar
22.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Anställa mer lärare för att kunna undvika håltimmarna och ha lärare tillgängliga direkt efter
varje lektion
Korta ner lektionerna eftersom man jobbar som effektivast då. Även ha pauser om man har
för långa lektioner
Skola är skola och fritid är fritid. Man ska inte behöva ha så dålig undervisning i skolan att
man ej hinner med mycket på lektionerna och behöver ta med sig allt i skolan hem
Gratis frukt för att vi ska bli effektivare och därmed tiden
Inte lika långa lektioner
Bättre lärare = effektivare tid = kortare lektioner = sluta tidigt
Ta bort håltimmarna
Kortare lektioneeeer!!!
För långa och jobbiga lektioner. Man blir trött, hungrig och okoncentrerad. Kortare lektioner
tack!

22.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Vad gäller skoldagarnas längd och schemaläggning är det något som ständigt utvärderas. I nuläget är
bedömningen snarare att skoldagarna är för korta då det är mycket stressigt för eleverna att hinna
mellan olika lektioner.

31

23. Bättre kommunikationen mellan skolledningen
23.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Håller med nedanstående
Att skolledningen inte duckar för vad elever och lärare har att säga. Det uppstår för tillfället
problem i kommunikationen som bidrar till ett ”vi och dom” tänk. När rektor inte lyssnar på
oss så tappar vi elever respekten och förtroendet för deras arbete.

23.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Rektorerna tar emot elevernas synpunkter och gör de avvägningar som behövs i de olika ärendena.
En översyn av vilka forum som kan behöva finnas för en förbättrad kommunikation mellan gymnasiets
skolledning/rektorer och eleverna behöver övervägas.
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24. Vill ha sportgymnasium
24.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Räcker med att vi har Gislaved Sporthallen eftersom allt är samlad här. Om du vill motionera
är det bara gå ner från skolan till Sporthallen.
Vissa kan utnyttja utrustningen och förstöra det. Kommer kosta ännu mer om man vill köpa in
nytt.
Blir dyrt om man ska köpa in ny utrustning. 5 minuters raster räcker för kort motion. Det är
tillräckligt med 1-2 idrottslektioner per vecka.

24.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det finns inga planer på något sportgymnasium från skolledningens sida. Ett sport- eller
idrottsgymnasium som regleras i Skollagen innebär att vissa krav behöver uppfyllas. Ett av kraven är
samarbete med en idrottsförening/föreningar som är representerat på svensk elitnivå och att den
idrottens nationella förbund ger sitt godkännande.
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25. Förbättra Gislaveds gymnasium
25.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Det borde vara högre krav för att kunna ta sig in på högskoleförberedande program. En med
E/F i matte borde inte få komma in på teknik
...Lägsta nivå
Klasserna värderas inte lika mycket trots samma program.
Man borde inte få komma in på Gislaveds Gymnasium om man inte har meritpoängen för det
Utbildningsnivån borde inte ligga på den underpresterande i en klass utan på det som
läroplanen säger att den ska ligga på. De som vill prestera drabbas då och får inte den
utbildning som de borde få, utan dras ner av att läraren lägger utbildningen på en
Dålig lärarkommunikation
Låg lärarnärvaro
Dubbelmoral, lärarna ställer in när de är sjuka
Inställda lektioner

25.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Omfattande arbete görs på gymnasiet men det finns också behov av förbättrings- och
utvecklingsarbete. Detta sker utifrån styrdokument, nämndens mål, elevenkäter och de analyser som
görs av personal och skolledning. När det gäller antagningen till olika nationella program finns

en statlig reglering som avgör om elever är behöriga. Gislaveds kommun följer givetvis
gällande nationella regler.
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26. Bilersättning för att köra till skolan
26.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

D24 i oasen
1000kr liten
Ersättning om man cyklar
Milersättning istället för busskort om man vill
Jag förstår att elever som bor långt bort eller har kassa bussförbindelser vill ha denna
bilersättning. Problemet blir att alla kommer hävda att de ska få utnyttja det. Ingen kommer
åka buss då, vilket är en katastrof för miljön.
Ingen Bilersättning! Vi ska ju jobba för en bättre miljö vilket inte uppnås genom bilkörande
för enstaka elever! Satsa på kollektivtrafik istället.

26.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Som gymnasieelev har man rätt till dagliga resor till och från skolan. Resorna organiseras i första hand
genom kollektiva transportmedel p.g.a. kostnadsmässiga och miljömässiga skäl. I undantagsfall där
synnerliga skäl föreligger kan viss reseersättning utgå. Synnerliga skäl kan vara att inga kollektiva
transportmedel är tillgängliga. Resorna till gymnasiet samordnas också med grundskolans skolskjutsar
för att uppnå största möjliga effektivitet och för bästa möjliga användande av kommuninvånarnas
skattemedel.
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27. Mer laddningsstolpar
27.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Laddstolpar i Smålandia. Gynnande till resande genom Gislaved och gör kommunen mer
attraktiv. Upplåt mark så att tesla och andra aktörer kan sätta upp stolpe.
Fler laddstolpar på alla parkeringar (musikskolan, gärdeskolan exempelvis)
Bättre kontroll på laddstolparnas funktionalitet (nya anlagda stolpar är oftast ur funktion)

27.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Kommunstyrelseförvaltningens svar:
Kommunen arbetar med att bygga ut laddinfrastrukturen i kommunen och vi kommer fortsätta att
bygga laddstolpar många år framöver på strategiskt utvalda platser.
En snabbladdare är på gång på Smålandia.
Om någon annan aktör att intresserad av att bygga laddstolpar i kommunen är vi öppna för det. Om
en laddstolpe är ur funktion ska det felanmälas till Gislaveds energi som ansvarar för de publika
laddplatserna.
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28. Attraktivare landbygd
28.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Vi vill att det skulle finnas bättre information om landsbygden runt om Gislaved. Att man ska
förespråka dess fördelar och att man inte behöver vara bonde för att bo där. Att satsa mer på
infrastrukturen och byggmöjligheter.

28.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Kommunstyrelseförvaltningens svar:
Byalag, samhällsföreningar, bygdegårdsföreningar och hembygdsföreningar i kommunen arbetar hela
tiden för att utveckla och lyfta fram sin hembygd. Gislaveds kommun kan absolut bli bättre på att lyfta
fram landbygdens kvalitéer och möjligheter när vi informerar om vår kommun.
När det gäller infrastrukturen på landsbygden fokuserar kommunen just nu framförallt på
bredbandsutbyggnad. Vi stöttar fiberföreningar runt om i kommunen som arbetar för att bygga ut
fibernätet som kommer att vara en förutsättning för att kunna bo och driva företag i framtiden.
Vägnätet på landsbygden består till stor del av statliga vägar som Trafikverket ansvarar för. När de
gäller de mindre så kallade enskilda vägarna kan man få bidrag från kommunen för att bygga nya eller
underhålla befintliga sådana vägar.
De flesta bostäder som byggts i kommunen de senaste åren har byggts på landsbygden. Reglerna för
att få bygga är inte lika hårda på landsbygden som i tätorterna. Kommunen har också pekat ut vissa
områden där det ska vara möjligt att få dispens från strandskyddet för att kunna bygga på attraktiva
strandnära lägen på landet.
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29. Brist på skolor i småorter
29.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Barn- och utbildningsnämnden

Kanske mer praktiska utbildningar kan placeras i dessa orter.
Vi anser att det finns en brist på skolor i orter. Möjligheterna för att hitta den utbildningen
man söker minskar desto äldre man blir.

29.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det finns inga planer att utöka med fler skolor på småorterna i kommunen. En viktig förutsättning för
att kunna säkerställa en kvalitativt hög utbildningsnivå är att elevunderlaget är tillräckligt stort och att
det finns långsiktiga planeringsförutsättningar.
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30. Förbättra kollektivtrafiken
30.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Då finns ingen chans att ta sig mellan Gislaved och Jönköping förutom med bil, och eftersom
trafiken stängs ner pga ’miljön’ så blir det inte miljövänligare att alla ska ta bilen
Trafiken mellan Gislaved och Jönköping borde inte stängas av!
Bättre kommunikation mellan bussbolag
Bättre kommunikation mellan busschafförer
Förbättring av kort för kollektivtrafiken
Bättre information till busschafförer
Bättre bussar
Kvälls och helg bussar
Bättre tillgång till och från skolan
11-07

30.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Se svar från ämne 7.
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31. Infrastruktur och en till rondell
31.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Gör en till rundell i grus
Osaltad på vintern
Det ska gå o schladda med en slö jäkla 945 Gl utan svetsdiff, Aa juste
Dekorerad på vintern
Bevattning så den inte torkar ut
Djupa diken runt om
Ingen trafik
2 filig
Bred rondell

31.2 Ansvarig nämnds återkoppling
I kommunens fall behöver vi planera med de förutsättningar som redan finns. Kommunen för
dialog med t ex Trafikverket i de fall det behövs för att på så sätt förbättra infrastrukturen.
Vi jobbar för att utveckla ett mer grönt samhälle och det är angeläget för kommunen att
underlätta och förstärka vår kollektivtrafik. Kommunen har som mål att jobba mot ett mer
hållbart samhälle.
Tekniska kontoret i Gislaveds kommun har ansvar för t.ex dekorering och skötsel av
rondeller som t ex vid jul.
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32. Miljö, global uppvärmning, städa i naturen, ladd stolpar
32.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Pant på utländska burkar
Närproducerat kött av betande av kor i upphandling av skolmat
Aluminium insamling
Solceller
Pant på bildäck och plast
Återanvändnings lokal vid soptippen där man kan lämna in fungerande saker
Håll Sverige rent kampanj i skolan
Vätgas tåg mellan Halmstad och Nässjö
Vätgas bilar i kommunen
Fler elbilar i kommunen
Ställa tillbaka kaffemuggarna i oasen där dom ska vara
Fler askkoppar vid skolans entré
Laddstolpar till elbilar vid Gisleområdet och i kommunen
Billigare busskort så fler åker kollektivt
Sopsortera bättre

32.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Remissvar saknas från nämnd.
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33. Fler butiker , biltema, systembolag, subway
33.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Privat personer kan ta kontakt med kedjor. Visa att vi vill ha de där.
Gå ut i medier och berätta om möjligheterna som finns att etablera sig.
Bättre utbud av restauranger. Inte bara pizzerior och kinamat.
Det finns många tomma lokaler som butiker skulle kunna hyra.

33.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Vårt näringslivsbolag Gislaved Näringsliv AB arbetar kontinuerligt för att utveckla handeln i Gislaveds
kommun. De har kontakt med kedjor som visar intresse av att komma hit, och kontaktar kedjor för
att de ska komma hit. Det finns även en lotsande organisation som bland annat hjälper företag som är
intresserade av att etablera sig i kommunen. Ännu fler caféer, serveringar och liknande skulle ge fler
möjlighet att mötas ute, fler tider på dygnet och som mötesplatser där olika människor kan känna sig
välkomna. Ett problem för etableringar är att många kedjor vill ha lokala entreprenörer som driver
dem på Franchisebasis, och dessa är svåra att hitta.
En annan begränsande faktor är att vissa större kedjor ofta kräver att en ort ska ha ett visst antal
invånare (cirka 15 000 invånare eller mer) för att de ska vilja etablera sig och i dagsläget har ingen
tätort i Gislaveds kommun så många invånare. Mindre unika caféer och serveringar är möjligt att få
fler av, och Gislaveds kommun arbetar på olika sätt för att det skall bli verklighet. Nämnas kan den
nyligen öppnade Saluhallen i Gislaved och vad det gäller kedjor kommer Rosegarden att etablera sig
på Smålandiaområdet. På hemsidan https://www.visit-gislaved.se/sv hittar man utbudet av butiker,
caféer och restauranger som finns i Gislaveds kommun.
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34. Espressohouse och fler butiker
34.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Martinshop i Gislaved
Lager 157
Fler kommer vilja bo här
Ungdomar och andra som flyttar, flyttar kanske ifrån Gislaved för att det finns för få butiker
och jobb
Om vi får fler butiker så ökar fler jobb och arbetslösheten minskar
Det går ut mycket pengar på att åka långt för att de finns ej de butiker som vi behöver här i
Gislaveds kommun
Vi behöver espresso house eftersom många ungdomar gillar att sitta någonstans med en kaffe
kanske och plugga
Det kommer att locka fler att komma hit
Vi shoppar hellre på nätet för att vi har ej så mycket utbud
Vi vill ha någonstans att vistas, annars måste vi åka till Värnamo.

34.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Vårt näringslivsbolag Gislaved Näringsliv AB arbetar kontinuerligt för att utveckla handeln i Gislaveds
kommun. De har kontakt med kedjor som visar intresse av att komma hit, och kontaktar kedjor för
att de ska komma hit. Det finns även en lotsande organisation som bland annat hjälper företag som är
intresserade av att etablera sig i kommunen. Ännu fler caféer, serveringar och liknande skulle ge fler
möjlighet att mötas ute, fler tider på dygnet och som mötesplatser där olika människor kan känna sig
välkomna. Ett problem för etableringar är att många kedjor vill ha lokala entreprenörer som driver
dem på Franchisebasis, och dessa är svåra att hitta.
En annan begränsande faktor är att vissa större kedjor ofta kräver att en ort ska ha ett visst antal
invånare (cirka 15 000 invånare eller mer) för att de ska vilja etablera sig och i dagsläget har ingen
tätort i Gislaveds kommun så många invånare. Mindre unika caféer och serveringar är möjligt att få
fler av, och Gislaveds kommun arbetar med på olika sätt för att det skall bli verklighet. Nämnas kan
den nyligen öppnade Saluhallen i Gislaved och vad det gäller kedjor kommer Rosegarden att etablera
sig på Smålandiaområdet. På hemsidan https://www.visit-gislaved.se/sv hittar man utbudet av butiker,
caféer och restauranger som finns i Gislaveds kommun.
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35. Sänkt kommunalskatt
35.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Vi tycker att pengar går till mycket fel saker ,för mycket kultur fast att kulturen inte ger så
mycket
Planera rondellerna innan man sätter upp stänger
Lägg pengarna på rätt grejer istället så räcker det till
Man vill ha ut sina pengar om man jobbar
”Om man knegar, vill man ha sina pengar”

35.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Det är viktigt att våra skattepengar används på rätt sätt. Den kommunala organisationen ska
ge kommuninvånarna dels vård, skola, omsorg, cykelvägar, idrottshallar mm. Men det handlar
också om att skapa en meningsfull fritid för våra invånare där kulturen är ett viktigt inslag.
Alla investeringar ska planeras noga. Det ska övervägas vad investeringen ska leda till och
vilken nytta man vill få ut. En nytta som kan vara ett mervärde av något slag, allt från resurser
till upplevelse. Detta gäller alla investeringar, både rondeller och annat.
Skattesatsen (22,13 kr) för de som arbetar är en del av det som finansierar den kommunala
organisationen. Detta tillsammans med ett utjämningssystem (staten skjuter till medel till
kommunerna) är det som ger den kommunala organisationen sin finansiering.
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36. Parkområden att umgås i
36.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Någon ska klaga på hur man kör eller polisanmälan en
Vi är rätt många ungdomar i smålandsstenar/Gislaved som år bilintresserade och gillar att
köra bil, men nu har jag en fråga att om vi skulle kunna få en stor asfaltsplätt som 2
fotbollsplaner där det inte stör någon som man kan sladda med bilarna utan att

36.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Kommunen tillhandahåller inte den typen av ytor för privata intressen. En sådan typ av yta klassas om
motorsportbana och är en anmälningspliktig verksamhet enligt miljöbalken och
miljöprövningsförordningen om miljöfarligverksamhet och hälsoskydd. Anmälan skickas isåfall till
kommunens bygg- och miljönämnd.
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37. Lägenheter för ungdomar, fixa bostadsbristen
37.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Finns även folk som kommer utifrån som får bo i någon annan kommun för att det inte finns
lägenheter i Gislaveds kommun
Det finns behov till lägenheter, det byggs några men behöver byggas fler. Efter gymnasiet och
om man inte vill plugga vidare utan börja jobba så är det bra att det finns lägenheter om det är
så att man inte få bo hemma.
Man ska inte stå i kö och vänta tills man får en lägenhet när det är akut!!

37.2 Ansvarig nämnds återkoppling
I Sverige har det generellt under lång tid byggts för få lägenheter. Konsekvensen av det är att det
finns ett underskott på lägenheter även i Gislaved. Under 2015 arbetades det fram riktlinjer för
bostadsförsörjning där man pekar ut att 800 fler bostäder behöver tillkomma till år 2030. Arbetet
intensifieras under kommande år för att på sikt uppnå det målet av bland annat det kommunala
bostadsbolaget, Gislavedshus. Bland dessa 800 bostäder behöver det finnas både större och mindre
typer av bostäder såsom 1:or, 2:or; 3:or; 4:or och 5:or.
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38. Fler jobb för ungdomar
38.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Mer information om hur man söker jobb och om olika yrken
Samarbete med grannkommuner för att sysselsätta ungdomar
Information på skolor för företag och dess tjänster
MER INFORMATION OM LEDIGA TJÄNSTER!!
Svårt att komma in på arbeten om man inte har kontakter inom företaget/det arbetet.
Bättre ersättning för det arbete man utför.
Mer information om vilka lediga jobb som finns att söka till.
Man undervärderar ungdomar och deras förmågor/kunskaper.

38.2 Ansvarig nämnds återkoppling
På Arbetsförmedlingens platsbank hittar du majoriteten av de tjänster som finns att söka. På
Arbetsförmedlingen finns även specifik information för dig som är under 25 år. Här kan du få reda på
vilka yrken som finns, göra test och läsa guider kring vad vilka yrken eller utbildningar som kan passa
dig. Du kan även få information om hur arbetsmarknaden kommer se ut i framtiden. Här finns även
många guider kring hur du formar ditt CV på bästa sätt.
Ett bra tips är att du själv söker upp arbetsplatsen du är intresserad av att arbeta på. Där kan du
presentera dig och lämna ditt CV om någon tjänst skulle bli ledig. På så sätt kommer de tänka på dig
först när det i framtiden kan behöva personal vilket innebär att de kanske kontaktar dig först innan
de väljer att lägga ut en annons på platsbanken.
Ett kontaktnät kan hjälpa dig mycket i ditt jobbsökande. Vill du utöka ditt kontaktnät så kan du t.ex.





Gå med i en förening och engagera dig i frågor som du brinner för
Var aktiv på sociala medier
Arbeta ideellt eller ansök om praktikplats
Arbeta inom bemanningsföretag

I kommunens arbetsmarknadsorganisation kan du som ungdom både söka sommarjobb men också
olika typer av praktikplatser.
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39. HBTQ frågor
39.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Skolor utför en nolltolerans mot anti-hbtq för att bidra till en säkrare skolmiljö. Utbildning
tidigt i skollivet om frågor angående hbtq. Officiell information som skall gå ut till alla.
hbtq involverade grupper eller klubb. Gemensam mötespunkt där alla kan känna sig säkra att
vara sig själva. Öka engagemanget i kommunen och aktivt motgång av folk som är anti-hbtq.

39.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Gislaveds kommun har påbörjat ett arbete mot en mer socialt hållbar utveckling, där alla
kommuninvånare (oavsett sexuell läggning,
könsidentitet eller könsuttryck, ålder, etnicitet, religiös tillhörighet, osv) ges samma möjlighet till ett
fullgott liv. I arbetet kommer vi att fokusera på kopplingen mellan hållbar utveckling, mänskliga
rättigheter och minskade skillnader i
hälsa. Här ser vi att HBTQ- frågorna kommer att vara en viktig del i det arbetet. I kartläggningen Hur
är läget, Gislaveds kommun? som gjordes 2016 framkom resultat som visar en växande psykisk ohälsa
bland våra ungdomar och framförallt flickor. Det behövs generellt mer kunskap kring psykisk ohälsa
och vad man kan göra om man mår dåligt likaså kunskap var man kan vända sig för att få hjälp. Där vi
ser att organisationer som RFSL, BRIS, Rädda Barnen, UMO, Suicidezero, m fl kan bidra i det
förebyggande arbetet. Kunskap hur man når dessa organisationer är viktigt att vuxna och ungdomar
på skolor känner till. Under nästkommande år kommer det även en utbildning som riktas till politiker
i mänskliga rättigheter.
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40. Lika lön för samma arbete oavsett kön, jämställdhet
40.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Det ligger i samhället att mannen dominerar i samhället. Vi borde ändra på detta. Då alla är
lika värda, lika lön för alla arbeten.
Gör något åt det nu!
Vad är det som är så svårt med att ha samma grundlön för både kvinnor och män. Inte om de
är olika utbildade osv utan detta gäller om de har samma förutsättningar och samma tjänst, då
finns det inget snack om att de ska ha exakt samma lön.

40.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Lön är en ersättning för utfört arbete. Lönen påverkas av tjänstens svårighetsgrad, individuella
grunder och arbetsmarknaden i övrigt enligt kommunens centrala avtal. Vår utgångspunkt är att lönen
ska vara individuell och differentierad, bygga på välkända kriterier och avspegla uppnådda mål och
resultat. Detta betyder att lönen sätts utifrån individuella utgångspunkter och inte utifrån kön.
Målet är att:
• Din lön ska spegla ditt ansvar och i vilken grad du bidrar till verksamhetens mål.
• Du som medarbetare ska veta hur du kan påverka din lön genom din prestation.
• Du ska känna till utifrån vilka lönekriterier ditt arbetsresultat bedöms och årligen ha
utvecklingssamtal och lönesamtal med god kvalitet.
Ingen arbetsgivare får diskriminera någon på grund av kön. Därför ska vi, i enligt med
diskrimineringslagens ändringar, upprätta en handlingsplan för jämställda löner varje år. Tidigare
gjordes detta var tredje år. Analys av jämställda löner görs då mellan arbeten som är lika och
likvärdiga. I den senaste handlingsplanen för 2016-2018 fanns inga ojämställda löner hos oss.
Nästkommande handlingsplan ska göras under våren 2018.
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41. Fler idrottsaktiviteter efter skoltid
41.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Fritidsnämnden

Flera utbud på idrottsaktiviteter t ex basket
Högre utbud på att prova på olika sporter under lov. För både barn ungdomar och äldre
Idrottsaktiviteter för äldre och nybörjare
Sänka avgifterna i vissa föreningar
Fler idrottsföreningar borde öppnas. Både herr och dam lag eller mixade lag
Införa mer nybörjare intagningar för äldre i olika sporter
William vill att ni ska bygga en uterink
Fler fotbollsplaner i trasten av Emir Bosno
Joakim vill ha bussar mellan Isaberg och Gislaved
Carl-Johan vill ha fler bullerdagar på motorbanan
Jocke vill ha en fritidsgård i Hestra
Facebook-grupp om man inte har en stadig förening att komma till

41.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Idrotts/sportaktiviteter som finns i kommunen genomförs av föreningslivet.
Medlemsavgifter samt åldersindelningarna som föreningarna har är inget som
fritidsnämnden kan styra över. Fritidsförvaltningen kommer att lyfta ungdomarnas
synpunkter på ett kommande föreningsmöte samt informera Smålandsidrotten.
I Gislaveds kommun finns föreningar som erbjuder de allra flesta idrotter, dock inte basket.
Fritidsnämnden ser positivt om några intresserade skulle vilja starta upp en basketförening.
När det handlar om prova-på-aktiviter under loven för både barn- och ungdomar
sammanställer fritidsförvaltningen aktiveter fyra gånger under året i lovprogram. De
aktiviteter som finns med i programmet är främst föreningsaktiviteter. Fritidsförvaltningen
kommer att informera föreningarna om att önskemål om aktiviteter för äldre ungdomar
önskas i de kommande programmen.
Det efterfrågas fler fotbollsplaner i området Trasten. Detta är inte aktuellt då det finns flera
fotbollsplaner i Gislaveds tätort.
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42. Fler uteställen
42.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Hotellet borde porta de få personer som förstörde på mösspåtagningen istället för att stänga
för 3 generationer. 98orna blir ändå 20 nu och det va de som förstörde
Finnas något mer än hotellet dit ungdomar kan gå ut o festa
Borde komma några lite mer ’inne’ restauranger/caféer, till exempel tugg eller condeco
Gamla Konsumhuset kan bli någonting istället för att bara stå där, till exempel ett
ungdomscafé eller något
Behöver finnas nånstans där ungdomar kan träffas och ’hänga’, behöver inte vara
alkoholrelaterat
Det finns inga andra ställen för oss ungdomar att vara och om man vill ha kvar ungdomarna i
kommunen så borde man göra något ställe där de kan vara på, annars åker vi iväg
Hotellet borde ha 18årsgräns

42.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Nattklubbar är inget kommunen jobbar med, däremot samverkar vi med näringsliv och kan hjälpa till
att framföra önskemål. För närvarande finns inga planer från kommunens sida att utöka antalet
fritidsgårdar. Däremot finns det mycket aktiviteter och bra mötesplatser på kulturplatån utöver de
fritidsgårdar och andra aktiviteter som finns.
Varma uteplatser är en mycket bra idé som tas med i tankarna kring arbetet med att förbättra
Gislaveds centrum.
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43. Kultur och mer att göra
43.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kulturnämnden

Badplats i Gislaved
Mer engagemang runt motorsport och tävlingar att gå och titta på
Flera aktiviter under sommaren för folk som inte åker utomlands
En stadsfestival och fler händelser under sommaren
Att centrum ska ha mer av en gemenskap så det är trevligt att umgås där
Ett centrum som man kan umgås i med typ starbucks och espresso house
En central mötesplats för att umgås med bland annat lokala band
Fler mötesplatser t.ex en bar
Fler konserter och festivaler
Information om glashusets lokaler för repning och inspelningar
43.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Badplats i Gislaved
Svar: Frågan ligger utanför kulturnämndens uppdrag. Frågan hör sannolikt till fritidsnämnden.
Mer engagemang runt motorsport och tävlingar att gå och titta på
Svar: Frågan ligger utanför kulturnämndens uppdrag. Frågan hör sannolikt till fritidsnämnden.
Flera aktiviter under sommaren för folk som inte åker utomlands
Kulturförvaltningen anordnar aktiviteter hela sommaren, främst till målgruppen
6-15 år, då evenemangen går under paraplyet Sommarliv och finansieras av Mucf
(fr.o.m. 2018 ansvarar Socialstyrelsen). Kulturnämndens/kulturförvaltningens
förutsättningar att göra fler sommarevenemang som riktar sig specifikt till
gymnasieungdomar är begränsade, men kommer att ses över och hanteras i
kommande planering. Finns det en önskan om speciella aktiviteter eller något
koncept, kontakta oss! Vi vill göra det som invånarna vill ha och lyssnar mer än gärna
på era önskemål.
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En stadsfestival och fler händelser under sommaren
Gisledagarna är en stadsfestival. Kulturturnämnden/Kulturplatån är ansvarig för
stora scenen under fredagskvällen för att säkra att programmet innehåller aktiviteter
för målgruppen 15-18 år. Kvällen brukar börja med framträdanden av lokala band
och artister och avslutas med en känd artist anpassad för målgruppen.
2016 framträdde Cherrie och 2017 stod Jireel på scenen, utsedd till Årets artist 2017
vid P3 guldgalan 21 januari 2018. Båda konserterna var väldigt välbesökta. Finns det
en önskan om en speciell artist eller något koncept, kontakta oss!
Att centrum ska ha mer av en gemenskap så det är trevligt att umgås där
Kulturnämnden/Kulturplatån ser inga problem med att göra fler saker i
centrum. En viktig förutsättning för det är att det finns ställen att samarbeta med och
göra saker på, som t.ex. kaféer.
Konsthallens verksamhet finns i centrum, med utställningar och program öppna för allmänheten,
faciliteter med läsrum och bokningsbara möteslokaler. Detta bidrar till skapandet av möten och
gemenskap.
Ett centrum som man kan umgås i med typ Starbucks och espresso house
Frågan ligger utanför kulturnämndens uppdrag. Den kan vara aktuell för Gislaveds Näringsbolag
AB (GNAB)
En central mötesplats för att umgås med bland annat lokala band
Det finns flera lokala band som använder Kulturplatåns replokaler i Glashuset
och att utveckla gemenskapen kring det tycker vi är en jättebra idé som vi tar med
oss och tittar vidare på.
Fler mötesplatser t.ex. en bar
Ligger utanför kulturnämndens uppdrag. Den kan vara aktuell för Gislaveds Näringsbolag AB
(GNAB)
Fler konserter och festivaler
Kulturplatån arrangerar konserter och minifestivaler under hela året med ett
brett genreutbud. Finns det en önskan om en speciell artist eller något koncept,
kontakta oss! Vi vill göra det som invånarna vill ha och lyssnar mer än gärna på era
önskemål.
Information om glashusets lokaler för repning och inspelningar
Under våren kommer ungdomscoachen på Kulturplatån besöka alla
gymnasieklasser. Målet med besöken är att öka ungdomarnas kännedom om vad
Kulturplatåns och Glashusets lokaler kan användas till. Information om verksamheten finns också
på sociala medier.
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44. Mer interaktiv konst
44.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kulturnämnden

Vi vill även att det som redan finns ska skötas bättre
Det kan bygga upp stämningen i Gislaved och kommunen.
Vi vill ha konst runt kommunen så som Borås har. Det ska vara interaktiv aka man ska kunna
delta i och vara med på samt känna att man kan skapa konsten själv. Bjuda in konstnärer som
kan hålla i workshop. Det kan bygga upp stämningen i
44.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Vi vill även att det som redan finns ska skötas bättre
Svårt att återkoppla eftersom det är oklart vad önskan konkret syftar på.
Det kan bygga upp stämningen i Gislaved och kommunen.
Mer en synpunkt än en fråga. Vi delar uppfattningen om att konsten i det offentliga rummet har
en positiv betydelse av upplevelsen av stadsmiljön.
Vi vill ha konst runt kommunen så som Borås har. Det ska vara interaktiv och man
ska kunna delta i och vara med på samt känna att man kan skapa konsten själv.
Bjuda in konstnärer som kan hålla i workshop. Det kan bygga upp stämningen.
Under det gånga året har bland annat följande genomförts som är interaktivt
eller deltagarbaserat: Workshop vid Johan Thunells vernissage, Sommarsalong öppen
för allmänheten (åldersgräns 18 år). Ett offentligt konstprojekt med Appear 37 har
genomförts. För framtiden planeras Graffitti-workshops. Det har förts samtal med
fasighetsägare om möjligheten att uppföra väggmålningar. Hittills har ett samarbete
genomförts med Hotell Nissastigen. Om intresse finns hos fastighetsägarna
samarbetar kulturförvaltningen gärna för att fler väggmålningar ska bli verklighet i kommunen.
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45. Årliga dansnätter
45.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kulturnämnden

Fler evenemang där man har chansen att dansa. Bjud in olika soters artister.
Dansade i skolan som i lundåkerskolan, där man provar på pardans
Event där man kan lära sig traditionella danser och att man får dansa i par
Billigare danslektioner!

45.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Fler evenemang där man har chansen att dansa. Bjud in olika sorters artister.
Här finns flera aktörer som kan hjälpa till att genomföra danser och vi tar med
oss och tittar vidare på frågan.
Dansade i skolan som i lundåkerskolan, där man provar på pardans
Gislaveds dansstudio kommer att bjuda in gammaldansarna och
sportdansklubben till prova-på aktiviteter för ungdomar.
Event där man kan lära sig traditionella danser och att man får dansa i par
Under ”Dansens Dag” den 29 april får alla möjlighet till att prova på olika typer
av dansstila, med betoning på pardans.
Billigare danslektioner!
Fr.o.m. 2018 kostar samtliga danskurser i Gislaveds dansstudio 150 kr/termin.
Det innebär att den genomsnittliga avgiften har minskats med 65 % under de senaste tre åren.
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46. Utökat bidrag till föreningar
46.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Fritidsnämnden

Höja bidragen till idrottsföreningarna
Ungdomar borde få bidrag till gymkort
Idrottsföreningarna ska få mer bidrag till att lägga på planhyror.
Öka bidraget för att skapa nya föreningar t.ex. skytte(icke luftgevär), basket, m.m
Större gym
Bidrag för mindre föreningar för att kunna köpa ny utrustning och tävla m.m.
Gratis gymkort för skolungdomar och pensionärer
Utöka gymutrustningen på kommunala gym
Billigare gymkort för studenter
Höja bidragen till idrottsföreningarna för att sänka avgifter och kunna köpa ny utrustning

46.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Föreningsbidraget är något som fritidsförvaltningen kommer att titta på under 2018. Hur det
kan förändras vet vi inte i dagsläget.
När det gäller gymkort så har ungdomar upp till 20 år och personer 65+ redan idag ett
rabatterat pris på kommunens Hälsolyft (gym). De privata gymmen kan Gislaveds kommun
inte påverka.
Angående synpunkter om större lokaler för Hälsolyften så har beslut om ny sporthall i
Smålandsstenar fattats. I planen finns lokal med ett större Hälsolyft. Just nu pågår också
hantering av en stor utredning av en ny bad- och sportanläggning i Gislaveds kommun. I den
utredningen finns förslag på ett utökat Hälsolyft med.
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47. Ekonomiskt stöd till föreningsledare
47.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Fritidsnämnden

Eventuellt gällande styrelse medlemmar också
Ska behandlas som ett deltidsarbete som man kan ansöka om som klubb med specifika krav så
som aktiva medlemmar,krav på kompetens och behov av ekonomiskt stöd
Mer engagemang och därmed mer attraktivt för fler ungdomar
Fler väljer att skaffa sig utbildning för att bli bättre
Ekonomisk stöd för föreningsledare för att göra det mer attraktivt att vara ledare

47.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Föreningslivet bygger på ideella krafter. Föreningar har generellt svårt att rekrytera nya
ledare/styrelsemedlemmar. I fritidsnämndens föreningsbidrag finns bidrag som stimulerar
ledarutbildning mm. I dagsläget finns inga planer på att ge föreningarna bidrag till
ledare/styrelsemedlemmar.
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48. Attraktivare samhälle för ungdomar, mer fritidsgårdar
48.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Aktiviteter för ungdomar. Ett ställe att kunna umgås på!!
Park med attraktiva grejer! Någonstans att sitta och prata och ta det lugnt.

48.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Kommunen har ett antal platser för aktiviteter för ungdomar, där man inte måste vara medlem i
någon förening eller liknande, till exempel kulturplatån och fritidsgårdarna.
Gislaveds kommun håller för tillfället på med ett projekt för att långsiktigt kunna förbättra Gislaveds
centrum där en viktig del är att möjliggöra för fler mötesplatser för alla åldrar. Kommunen vill också
jobba mer med olika typer av dialogformer i planeringen för att särskilt gruppen barn och unga ska
kunna påverka utformningen av våra tätorter. Vid planering av stadens offentliga rum är det ofta
många olika intressen som ska vägas samman och i kombination med de demokratiska processerna
tar det därför ofta rätt lång tid från ord till handling.
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49. Vill ha ett äventyrsbad
49.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Fritidsnämnden

Miljöföretag ska sponsra tex med vågkraften
Hotellövernattning, samarbete mellan äventyrsbad och hotell
Tema varje pool ska representera en världsdel med fakta vid varje pool vilket kan leda till
studiebesök
Gigantisk mötesplats som för med sig andra kedjor osv
Attraktiv landsbygd.
Ett äventyrsbad kan bli en stor inkomstkälla.
Ska ligga centralt i kommunen.
Det kan även skapa fler jobb.
En rolig aktivitet för barn/ungdomar som gör att de rör sig mer.
Med ett äventyrsbad så kommer fler dras hit.

49.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Fritidsförvaltningen har under 2017 arbetat med en utredning för en ny bad- och sportanläggning. I
samband med utredningen har det arrangerats medborgardialoger och brukardialoger. Vid dessa
dialoger framkom marginellt önskemål om äventyrsbad.
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50. Fler konstgräsplaner
50.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Fritidsnämnden

Planhyran blir även billigare fall det finns fler utbud på planer. Det blir fler lag som tränar på
konstgräs fall det finns planer att spela på. När det inte finns möjlighet till att spela fotboll på
naturgräs (under vintern) är konstgräset ett bra alt.
Det är perfekt att lägga en ny konstgräsplan i Reftele där grusplanen inte är aktiv. Det ger mer
fotbollskunskaper att träna på konstgräs istället för att träna på gruset (som inte används).
Konstgräset används effektivt därför ska man bygga fler. I tillexempel i
Reftele/Smålandsstenar. De som bor där behöver åka till Gislaved för att kunna aktivera sig
på konstgräs. Detta försämrar även miljön fall man ska transportera sig till Gislaved tv

50.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Gislaveds kommun äger och driftar en konstgräsplan i kommunen. Den ligger i området Gisle.
Dessutom finns två inomhushallar med konstgräs i kommunen. Fritidsförvaltningen får med jämna
mellanrum önskemål om fler konstgräsplaner i kommunen. Fritidsförvaltningen lyfter frågan om fler
konstgräsplaner när tillfällen ges, exempelvis vid ombyggnationer. Diskussion om konstgräsplan i
Smålandsstenar har lyfts i samband med planer kring byggnation av ny sporthall.
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51. fler uteplatser för ungdomar
51.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen
Nattklubbar med längre öppettider
Varma uteplatser som man kan sitta och ta det lugnt efter skolan. Man kan skaffa nya vänner.
Fritidsgårdar

51.2 Ansvarig nämnds återkoppling
Se svar för ämne 48.
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52. Lättare att få tandställning
52.1 Ansvarig nämnd för uppföljning: Kommunstyrelsen

Sänk kraven för att få tandställning
Gör det lättare för ungdomar att få tandställning

52.2 Ansvarig nämnds återkoppling
När det gäller tandställning är det något som region Jönköpings län och tandvården tillhandahåller.
Enklast om man har frågor om tandställning är att fråga hos sin tandläkare eller tandhygienist.
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