
Uppföljning av Centerpartiet i Gislaveds kommuns 
handlingsprogram 2019-2022  

Alla människors lika rätt och värde är grunden i Centerpartiets politik.  

 

 Vad betyder färgen? Kommentar 
 Genomfört Är statusen markerad som 

grön är punkten i 
valprogrammet ansedd som 
införd/genomförd. Läs 
kommentaren bredvid 
punkten för mer information. 

 Pågående Är statusen markerad som gul 
är punkten i valprogrammet 
ansedd som 
pågående/påbörjad/planerad. 
Läs kommentaren bredvid 
punkten för mer information. 

 Ej påbörjat/inte längre 
aktuellt 

Är statusen markerad som 
röd är punkten i 
valprogrammet ansedd som 
ej påbörjad eller inte längre 
aktuell. Läs kommentaren 
bredvid punkten för mer 
information. 

 

 

 

Punkt i valprogrammet Status Kommentar 
Låt inte Gislaveds kommun klyvas - Håll ihop Kommunen. 

Det ska vara en låg tröskel 
in på arbetsmarknaden 
genom att vi skapar 
förutsättningar för 
nyanlända att gå från 
bidrag till arbete genom 
utbildning och praktik. 

 

 -Arbete och Utbildning har startat upp. 
Organisationen har tagit ett samlat grepp om 
arbetsmarknadsfrågorna: försörjningsstöd, 
Arbetsmarknadsorganisationen (AMO) och 
Vuxenutbildning. 

-Resultatet är att försörjningsstödet har minskat och 
att man nu ser över vuxenutbildningen för att möta 
behovet av kompetenshöjning både i kommunens 
verksamhet och näringslivet. 

-Flera bra projekt inom Finsam (finansiellt samarbete 
med olika myndigheter) har bidragit till att utveckla 
AMO:s verksamhet (kommunens 
arbetsmarknadsorganisation). 



Bättre beläggning på 
vägar och behålla stödet 
till de enskilda vägarna. 

 Stödet till enskilda vägar är kvar på samma nivå. 
Regelbunden dialog med Trafikverket har 
genomförts. 

Skapa förutsättningar till 
attraktivt boende både på 
landsbygd och tätort. 
 

 LIS (landsbygdsutveckling i strandnära lägen) 
planens uppföljning har visat att många enskilda 
bygglov har beviljats med stöd av dessa planer. 
Syftet är att använda Lis-planerna för att få till mer 
byggnation på landsbygden. 

Bra kommunal service till 
företagen för 
nyetableringar och 
utökning av verksamhet. 
 

 Nya E-tjänster för att t ex söka bygglov håller på att 
införas.  
Marknadsföring av industrimark har påbörjats. 
Man jobbar med att ta fram en plan för strategisk 
markförsörjning för alla orter. 
Med t ex nya visioner som Gislaved 2040 och Bro till 
Bro men även med samplanering av Gislaved-
Anderstorp kan mer mark för byggande komma till. 

Underlätta för nya 
småföretag att etablera 
sig. 
 

 Detta görs genom Enters vägledning samt deras 
samarbete med science Park. 
Kommunens lotsgrupp arbetar med flera 
förvaltningar för att ge service till företag, föreningar 
och invånare. Enter har fått i uppdrag att arbeta med 
destinationsutveckling för företag inom turism. 

Fiberutbyggnad i hela 
kommunen, 100 % fiber 
senast 2022. 
 

 Gislaveds Energi har fått 10 miljoner från kommunen 
och i samverkan skapat förutsättningar för en fortsatt 
bra fiberutbyggnad. Färska siffror för fiber i 
Gislaveds kommun: inom tätort/småort 86%, utanför 
tätort/småort 74%, totalt 84%. 

Ta ett samlat grepp kring 
sim- och sporthallarnas 
framtid med ett hållbart 
ekonomiskt ansvar genom 
att behålla samt rusta upp 
befintliga anläggningar så 
att invånare får nära till 
sina fritidsanläggningar. 
 

 Fastighet och service fick i uppdrag att göra två 
utredningar, en om nuvarande simhallens status och 
renoveringsbehov samt en utredning med behov och 
kostnadsförslag för att bygga en ny simhall. 

Vi förtroendevalda kommer ta ställning till 
simhallsfrågan under våren 2021. En renovering av 
befintlig simhall i Gislaved beräknas hålla 20-25 år 
men för att ersätta simhallen i Anderstorp och den 
rivna simhallen i Smålandsstenar, behövs även en 
tillbyggnad. En nybyggnad kräver en större 
investering men hållbarheten beräknas bli 50 år. 
Centerpartiet föreslår tillsammans med alliansen att 
en ny simhall byggs i Gisleområdet. 
Hållbarhetstiden, att skillnaden i investeringsbelopp 
inte är större, mindre osäkerhet och lägre 
driftkostnader exempelvis för energi samt att 
lokalerna blir mer lättarbetade m m vägde över till 
nybyggnad. 
Fastighet och Service har även tagit fram ett nytt 
lokalresursprogram som kommer revideras varje år 
och det gör att det blir lättare att jobba kring 
investeringsbehov /prioriteringar med tanke på 
sporthallar osv.  

Belysningen på 
landsbygden ska behållas 
och vid en eventuell 

 Översyn av belysningspolicyn pågår. 



översyn ska det göras i 
samråd med de boende. 

Satsa på stöd och 
samarbete med 
civilsamhället som t.ex. 
olika föreningar som kan 
bidra med att skapa ett 
mer inkluderande 
samhälle och en bra 
integration. 
 

 Fritid- och folkhälsonämnden delar varje år ut ca 10 
miljoner till olika föreningar för att de ska kunna 
bedriva en bra verksamhet med bra lokaler till 
framför allt barn och ungdomar. 2020 beslutade en 
enig nämnd att dela ut 500 000 kr extra i form av 
ökat aktivitetsbidrag till föreningar pga av Corona. 

Bidragsnormerna för föreningsstödet kommer att ses 
över av nämnden eftersom man har sett att de 
behöver uppdateras för att anpassas bättre till 
föreningarnas behov. 

KS har börjat ge ett marknadsföringsstöd till tre 
elitklubbar. 

Kommunen ska ha en 
ärlig dialog med 
kommunens invånare. 

 Demokratiberedningen har startat upp under 
perioden där man genomfört olika typer av dialoger 
med olika grupper som t ex lokalsamtal, 
demokratifika och gymnasiedialog etc. 
Varje nämnd har ansvar utifrån sitt område att föra 
dialog kring sina ansvarsområden utifrån KF 
beslutade styrmodell. 
Gislaved är förvaltningsområde för finska minoriteter 
och det finns särskilda samtalsforum för detta som 
kommunen får årligt statsbidrag för. Kommunen har 
skapat förutsättningar för en finskspråkig avdelning 
på ett vård- och omsorgsboende. 
Särskilda forum för dialog med socialnämnden finns 
som Pensionärsrådet samt för funktionshindrades 
föreningar. 

Grannsamverkan i 
bostadsområden även 
flerbostadshus i hela 
kommunen. 

 Polisen har ansvar för detta arbete.  
Vi tar fram årliga medborgarlöften mellan kommunen 
och polisen för att jobba bra i samverkan. 

Säkra räddningstjänstens 
rekrytering av 
deltidsbrandmän.  

 En fråga som ständigt är levande och är en 
utmaning därför jobbar man ständigt med 
rekrytering.  

 

Skapa mark- och 
planberedskap för flexibla 
lokallösningar för 
kommunal verksamhet i 
hela kommunen. 

 Nystartat lokalresursprogram gör det lättare att jobba 
kring prioriteringar och investeringar. Med ett 
helhetstänk klarar man lokalbehoven både på kort 
och lång sikt. 
Man jobbar med att ta fram en plan för strategisk 
markförsörjning för alla orter. 
Marknadsföring av lediga markområden håller på att 
tas fram. Ett unikt projekt har påbörjats tillsammans 
med Stockholms universitet för att miljösanera 
förorenade områden med hjälp av salixträd.  

Trygghet i hela kommunen 
 
Rådet för Social hållbarhet var en samverkan mellan kommunen och övriga externa 
aktörer. 
Rådet har nu utvidgats till ett Hållbarhetsråd under 2021 där alla tre dimensioner finns med  
Socialt –Ekologiskt (miljö) –Ekonomiskt utifrån Agenda 2030:s olika dimensioner. 



En hållbarhetsstrategi har beslutats år 2021 i KF.   

Skola och utbildning.   

Slå vakt om 
landsbygdsskolorna i 
Broaryd, Ås och 
Skeppshult. 

 Skeppshults skola var hotad pga personalbrist. 
Alliansen var tydliga med att skolan skulle drivas 
vidare och det löste sig. Landsbygdsskolorna är 
kvar. 

Närhet till förskola.  Det är en bra närhet till förskolor i kommunen. 
Mindre orter som har förskola är: Ås, Skeppshult, 
Broaryd och Öreryd.  

Viktigt att skolan är en 
säker och trygg 
arbetsplats, nolltolerans 
mot mobbing och absolut 
drogfri miljö. 

 Nolltolerans mot mobbing är ett fokusområde i alla 
våra skolor. I samarbete arbetar man mot droger på 
högstadiet och gymnasiet. Drogtester på gymnasiet 
har diskuterats. 

Vidareutveckla 
kommunens samarbete 
med polisen för att få mer 
en närvarande polis. 

 Kommunen har startat ett samarbete mellan skola, 
socialtjänst, polis och fritidsförvaltning (SSPF) för att 
bättre kunna upptäcka och ge stöd till ungdomar 
som riskerar att hamna i ett riskbeteende.  

Kommunfullmäktige har gett ett extra anslag till 
Fritid- och folkhälsonämnden som kommer att 
användas för att anställa ännu fler fältsekreterare 
som har en nyckelroll i samarbetet med polisen. 
2019 ökades antalet fältsekreterare från 1 till 3 
tjänster och nu blir det ytterligare 2 tjänster. 

Vi tar fram årliga medborgarlöften mellan kommunen 
och polisen för att jobba bra i samverkan. Polisen 
kommer även ingå i Hållbarhetsrådet. 
KS har skapat en SKA enhet (Säkerhet, Kunskap 
och Analys) som jobbar både operativt och 
strategiskt med trygghetsfrågorna. 

Fortsatt satsning på 
behöriga lärare och 
pedagoger. 

 Gislaveds kommun har svårt att rekrytera behörig 
personal, högre löner eller andra sätt som gör 
lärartjänster mer attraktiva kan vara en morot. 
Behörigheten på gymnasiet är bra. 

Alla elever ska nå 
behörighet till 
gymnasieskolan.  

 Resultaten i skolan har högsta prioritet men mycket 
arbete kvarstår. Av niondeklassarna har 82% nått 
målet. 
 

Fortsatt decentraliserad 
matorganisation med en 
förstärkt tjänst som 
kostutvecklare. 

 Det blev en fortsatt decentraliserad kostorganisation. 
En kostutvecklare är anställd tillsammans med 
sociala sektorn. 
 

Trygghet för äldre och personer med funktionsnedsättning.  

Trygg och säker hemtjänst 
där vårdtagarna får möta 
samma personal.  

 Det har varit svårt att få personal i tillräcklig 
omfattning i och med att hemtjänst-timmarna ökat 
kraftigt under mandatperioden. Dessutom har 
Corona pandemin försvårat detta avsevärt. 

Öppna snarast fler platser 
för vård och omsorg och 
tillräckligt med platser för 
korttidsboende. 

 Vi har under mandatperioden fått många tomma 

platser på i stort sett alla säbo, särskilda boende. 

Den 16 augusti 2021 var det 45 tomma platser plus 

de 30 i malpåse sedan förra mandatperioden, totalt 

75 st. Pandemins påverkan på antalet är oklart. 



Mandatperioden inleddes med ett för oss okänt men 

betydande underskott, därför har det inte varit möjligt 

att skapa fler säbo-platser. Istället försöker vi få till 

biståndsbedömda trygghetsboenden som ett nytt 

alternativ för våra äldre. På så sätt skapar vi ett 

mellanting mellan att bo kvar hemma och bo på ett 

boende. Antalet äldre som väntar på en 70+ lgh i 

Smålandsstenar är f n drygt 60 st. I 

riksundersökningar får Gislaveds kommun mycket 

höga siffror i kvalité av brukarna. Antalet platser i 

säbo är i kommunen markant högre än i 

riksgenomsnittet, mätt i gruppen 65 år och äldre. 

Kommunen kommer även efter reducering till 255 

platser att ligga klart över riksgenomsnittet. Målet är 

att ha det antal platser som motsvarar 4,1% för 

personer över 65 år, i förhållande till rikets 3,9 %. 

Skapa några 
trygghetsplatser som inte 
kräver biståndsbeslut 
första dygnen. 

 Vi har öppnat 16 korttidsboende, som visserligen 
fortfarande kräver ett biståndsbeslut men som tar 
emot personer från sjukhus när de inte klarar av att 
återvända hem direkt. 

Ytterligare satsningar på 
kvalitativ och näringsriktig 
mat anpassad till äldre.  

  Kommunen jobbar kontinuerligt med kvalitén på 
maten för äldre. 

Grön tillväxt och klimatansvar 

 

Satsa på säkra livsmedel 
producerade i enlighet 
med svenska 
djurskyddsregler i skolan 
och omsorgen som gärna 
är närproducerade. 

 I kommunens upphandlingsregler av livsmedel står 
det, efter ett krav som Centerpartiet lyckades driva 
igenom, att kött ska upphandlas med krav på att det 
är producerat efter svenska djurskyddsregler! Målet 
är att kommunen ska ha som målsättning att köpa 
minst 90% svenskt livsmedel. Mat- och måltidspolicy 
finns och en policy för inköp och upphandling är på 
gång. 

Jord- och skogsbruk har 
stor betydelse för öppna 
landskap och mångfald i 
naturen. Självklart också 
som producent av 
livsmedel och 
skogsråvara. 

 Arbetet i Bygg- och Miljönämnden kring hänsyn vid 
bygglov och skyddande av jordbruksmark går ut på 
att behålla jordbruksmark för livsmedelsproduktion. 
Kopplingen mellan att ha öppna landskap, till att 
kommunen köper svenskt kött, gärna närproducerat, 
måste bli tydligare och leda till handling. Skogen är 
en stor kolsänka för att minska klimatpåverkan. Bäst 
är det när trä ersätter betong, därför vill vi ha det 
kravet på Gislaveds hus och Fastighet och service. 
Klimatsmart byggande.   

Vi vill stimulera grön 
förnyelsebar och 
närproducerad energi som 
solenergi, vindkraft, 
biogas, vattenkraft och 
skogsbränslen. Inom jord- 
och skogsbruk finns 
många nya gröna jobb 

 Energirådgivning finns. Fjärrvärme med 
skogsbränsle finns i Gislaved/Anderstorp men även i 
Smålandsstenar. Rökgaskondensering finns på 
anläggningen i Gislaved och där kommer den nya 
kraftvärmeanläggningen att även producera el när 
den invigs i höst! Ett mycket efterlängtat mål för 
Centerpartiet! 



som kan bli fler genom 
ökad förädling.   

 

Det ska finnas ett 
kretslopptänk i all 
verksamhet som ger ett 
hållbart samhälle inte bara 
när det gäller vårt 
hushållsavfall. 

 Kommunalförbundet SÅM 
(samverkan,återvinning,miljö) har infört 
flerfacksortering. Avfallsplan finns och kommer 
uppdateras framöver. Hållbarhetsrådets arbete ska 
leda till påtagliga förbättringar för miljön, är 
förhoppningen.  

Fler miljöbilar som drivs 
utan fossila bränslen i 
kommunens verksamheter 
ska uppmuntra andra att 
följa efter. 

 Hur stor andel fossilfria fordon har nu kommunen? 
År 2020 var andelen fossilfria personbilar i 
kommunens organisation 85%. I april 2021 har det 
stigit till 92%! Länstrafiken har satsat på 
biogasbussar i Gislaved (GGVV). Vårgårdabuss har 
investerat i ny gastankstation för bussar och flyttat 
tankstationen för publik tankning. 

Utveckla kollektivtrafiken, 
upprusta Halmstad – 
Nässjö järnväg.  

 Många olika insatser har gjorts i samverkan med 
kommuner och regioner.  

Bättre samordning med 
anslutningar i 
kollektivtrafiken.  

 Regionen ansvarig men kommunen har regelbunden 
dialog med JLT.  

Stimulera att det byggs 
fler hus i trä. 

 Skogen är en stor kolsänka för att minska 
klimatpåverkan. Bäst är det när trä ersätter betong, 
därför vill vi ha det kravet på Gislaveds hus och 
Fastighet och service. Klimatsmart byggande.   

Utvecklingsområden 

Behåll och satsa på 
underhåll av de befintliga 
anläggningarna för sim & 
sport i Anderstorp och 
Gislaved. 

 Fastighet och service fick i uppdrag att göra två 
utredningar, en om nuvarande simhallens status och 
renoveringsbehov samt en utredning med behov och 
kostnadsförslag för att bygga en ny simhall. 

Vi förtroendevalda kommer ta ställning till 
simhallsfrågan under våren 2021. En renovering av 
befintlig simhall i Gislaved beräknas hålla 20-25 år 
men för att ersätta simhallen i Anderstorp och den 
rivna simhallen i Smålandsstenar, behövs även en 
tillbyggnad. En nybyggnad kräver en större 
investering men hållbarheten beräknas bli 50 år. 
Centerpartiet föreslår tillsammans med alliansen att 
en ny simhall byggs i Gisleområdet. 
Hållbarhetstiden, att skillnaden i investeringsbelopp 
inte är större, mindre osäkerhet och lägre 
driftkostnader exempelvis för energi samt att 
lokalerna blir mer lättarbetade m.m. vägde över till 
nybyggnad. 
Nu diskuteras ett förslag på att bygga en publikhall i 
Anderstorp efter simhallsbygget. 

Se över möjligheten att 
bygga en ny mindre höj 
och sänkbar bassäng i 
Smålandsstenar i 
anslutning till nya 
sporthallen.  

 Inte aktuellt längre på orten. Behovet kommer att 
tillgodoses i den nya simanläggningen. Ny sporthall i 
Smålandsstenar har tillkommit under perioden.  

 



Bygga nya lägenheter på 
landsbygden t.ex. 
Tallberga.   

 Frågan har varit uppe i styrelsen för AB Gislavedhus. 
En intresseundersökning är genomförd. 

Satsa på 
biogasanläggning i Reftele 
och tankstationer i 
kommunen. 

 Inte aktuellt längre eftersom den ekonomiska 
kalkylen var alldeles för osäker under nuvarande 
bestämmelser. Frågan bevakas av ledamöter i 
partigruppen.  

Satsa på och stöd 
byggnation av tågterminal 
i industriexpansiva 
Smålandsstenar med 
stickspår, godsterminal. 

 Pågår diskussion mellan kommunens bolag Enter 
AB och näringslivet i Smålandsstenar 

Fortsatt utveckling av 
verksamheten i glashuset i 
Gislaved. 

 Nya danslokaler är byggda och en fortsatt diskussion 
kring lokalanvändning för de olika verksamheterna 
kommer att fortsätta. Digitalt utvecklas kommunens 
service med mer-öppet på bibliotek och 
Kulturplatåns digitala verksamhet i hela kommunen. 

Infrastrukturprojekt  Väg 
26 och 27 med viltstängsel 
och 2+1 väg. 

 För rv 26 pågår ett utredningsarbete av Trafikverket 
(Gislaved-Smålandsstenar) med även GC planerad 
utmed sträckan. Kommunen vill ha cykelväg utmed 
hela sträckan. 
För rv 27 förs diskussion kring ” 1 milen ” väster om 
Smålandia mot Borås. En åtgärdsvalsstudie på rv 27 
är gjord på Tranemosidan med viltsäkring m.m. men 
inte på 1 milen i Gislaveds kommun. 
Rv 27 Anderstorp –Bredaryd finns med i utredningen 
för 2 +1 väg med viltsäkring.  

Ny väg /ringled byggs i 
västra Smålandsstenar. 

 Haghultsleden är påbörjad. Planeringen av infarter 
och åtgärder för vattenskyddsområde samkörs med 
Trafikverkets planering för rv 26. 60 miljoner finns 
med i flerårsbudgeten för investeringar. 

Färdigställ Nöbbele 
industriområde utanför 
Reftele. 

 Samtal förs med Trafikverket kring ett avtal om att 
bygga avfarten.  
 

Kommunen kan vara med 
och finansiera beläggning 
av bl a statliga vägar i 
norra 
kommundelen, väg 651 
och väg 644. 

  

Motorbanan -
Scandinavian Raceway. 

 Bullerfrågorna och arbetet med att få till ett bra 
tillstånd är en svår och lång process. Det pågår 
dialog med fastighetsägare.  
Investeringar är gjorda på banan, asfalt och fiber etc, 
för att vara förberedda inför en stor DTM tävling som 
är framflyttad.  

Isabergsområdet- 
konstsnöanläggning för 
längdskidåkning i Hestra 
samhälle.  

 Stiftelsen Isaberg kan ev. ha med en 
konstsnöanläggning framöver. De har det i sin 
planering och i den nya detaljplanen finns det ett 
utpekat område för verksamheten.  
Det pågår en mycket stark och expansiv utveckling i 
hela området. En ny detaljplan för området tas fram. 
Mark är inköpt av Sveaskog för att säkra 
verksamheten framöver.  



Infrastruktur som vägar och GC diskuteras. 

Utveckla Bolmen i 
Smålands sjörike och sjön 
Fegen. 

 Satsningen på en ny Turistbyrå i Sunnaryd har fått 
en positiv utveckling med många besökare. 
Samarbete sker i Smålands Sjörike samt i Fegen 
inspiration Area. En gemensam turistbyrå finns i 
samhället Fegen. 

Öppna väntsal i 
Anderstorp och Hestra för 
kollektivtrafikresande.  

 Det pågår en diskussion i Hestra om att göra 
förändringar på torget som ev. kan omhänderta 
behovet av väntsal. 
Problemen med skadegörelse av väntsalen i 
Smålandsstenar innebar att man fick stänga den. 
Det bl a, har gjort att en vänthall i Anderstorp 
pausas.  

Bygga nya gång och 
cykelvägar på 
landsbygden t.ex. Reftele 
samhälle till kyrkan, Ås 
samhälle och 
Smålandsstenar-Åtterås.  

 Dialog pågår med trafikverket och region. 
 

Skapa förutsättningar för 
att arbeta med mer 
modullösningar för att lösa 
snabba förändringar i 
kommunens 
verksamheters behov. 

 Ett nytt lokalresursprogram som inte funnits tidigare 
kommer att uppdateras varje år så att det blir lättare 
att jobba kring investeringsbehov /prioriteringar. Med 
ett helhetstänk klarar man lokalbehoven både på 
kort och lång sikt. 
 

Använd taken på de 
kommunala fastigheterna 
för att producera 
solcellenergi. 

 Fastighet och Service arbetar på olika lösningar för 
att komma vidare i frågan. 

 

 

 


