HALVTIDSUTVÄRDERING 2020,
MANDATPERIODEN 2018-2022
MODERATERNA I GISLAVEDS KOMMUN
Halva mandatperioden har passerat när år 2020 blir 2021. Vi vill med detta dokument
utvärdera hur långt vi har kommit i de olika punkter som vi hade med i vårt valprogram
inför valet 2018.
En del punkter är redan genomförda och många punkter är pågående. Precis som med
det mesta kan inte allt genomföras samtidigt och därför fnns det ett mindre antal punkter
som av oss inte anses vara påbörjade ännu, men som vi tänker arbeta för att kunna
förverkliga under resterande del av mandatperioden.
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 Är statusen markerad som röd är
längre aktuellt punkten i valprogrammet ansedd
som ej påbörjad eller inte längre
aktuell. Läs kommentaren bredvid
punkten för mer information.

Punkt i valprogrammet

Status Kommentar

UTBILDNING FÖR HELA LIVET
I barn- och utbildningsnämnden tog vi
Införa individuella
initiativ till att införa ett utbildningskontrakt.
utbildningskontrakt mellan
Det resulterade i ett dokument som kallas
lärare/rektor, elev och förälder.
Förväntansdokument. Dokumentet
Kontraktet ska identifera de
identiferar de förväntningar som alla tre
skyldigheter som alla tre parter har.
parter har på varandra.
Att alla elever ska nå
kunskapsmålen i alla årskurser.
Insatser för att elever inte ska
hamna efter ska genomföras i större
utsträckning redan i låg- och

Målet om att alla elever ska nå
kunskapsmålen är ett långsiktigt arbete.
Delmål är att 90% av eleverna ska nå
kunskapsmålen.
Det pågår nu olika insatser för att höja

mellanstadiet.

kunskapsresultaten, exempelvis en ny
matematiksatsning. Vi deltar genom
Sveriges Kommuner och Regioner (SKR)
och har vi tillfört 7 miljoner kronor för att
specifkt stärka detta arbete.

Stimulera entreprenörskap och
utveckla samarbetet mellan
näringslivet och skola än mer.

SKAL (Samverkan Skola Arbetsliv) är ett
projekt som vi tog initiativ till i slutet av
förra mandatperioden. Nu är detta projekt
igång mellan näringsliv och grundskolorna.
På sikt vill vi utveckla detta projekt till att
även omfatta gymnasiet. (samma svar som
under avsnittet ”Näringsliv i världsklass”)

Verka för att inrätta en lokal
utbildning för kompetensutveckling
av lärare så att fer blir behöriga.

Personalutskottet har fattat beslut som ska
göra det möjligt att de lärare som nästan är
behöriga, men som saknar någon del, ska
kunna komplettera sin utbildning för att bli
behöriga lärare.
Vi erbjuder sedan tidigare utbildning för
kompetensutveckling av specialpedagoger.

Införa fer lärarassistenter i syfte att
minska lärarnas administrativa
arbete

Statsbidragen för införande av
lärarassistenter har avvecklats och i
nuläget fnns det därför inte någon
fnansiell möjlighet att genomföra detta. Vi
är inte heller längre säkra på om detta är
rätt väg att gå för att minska den
administrativa bördan.

Utöka antalet förskolor i
kommunen.

Behovet av förskolor har varierat över tid.
Vid valet 2018 var behovet större än vad
det är idag. Ny förskola planeras härnäst till
de lokaler som kommer att byggas på
kommunparkeringen nedanför
kommunhuset.

Införa fjärrundervisning i moderna
språk.

Det fnns nu förutsättningar för att bedriva
fjärrundervisning i moderna språk då
Riksdagen gjort det möjligt genom en
lagändring. Arbetet är inte påbörjat, men vi
kommer titta närmare på detta under
kommande år.

Införa mer fysisk rörelse på våra
skolor i likhet med pulsprojektet på
Nordinskolan

Pulsprojektet på Nordinskolan har
avvecklats. Vi tycker dock att mer fysisk
rörelse på nytt bör integreras i schemat på
alla våra skolor i kommunen. För oss ska
mer fysisk rörelse vara en naturlig del av
läroplanen i framtiden. Nationell och
internationell forskning visar att mer fysisk
aktivitet både ger bättre kunskapsresultat

och mer arbetsro i klassrummen.
Dessutom är vi övertygade om att mer
fysisk rörelse i tidig ålder kommer ge
positiva hälsofördelar senare i livet.
VÅRD- OCH OMSORG SOM FUNKAR
I det förslag som Socialnämnden fck
Öppna nya äldreboendeplatser med
redovisat för sig under hösten 2020
fokus på Solbacka och med
innebar bland annat att nya platser på
inriktning på demenssjukdomar.
Solbacka skal öppnas. Vi vill att dessa
platser i en förlängningen fokuseras på
demenssjukdomar. Socialnämnden har
ännu inte fattat något beslut i frågan.
Sänka åldersgränsen för förenklad
biståndsbedömning från 80 år till 75
år.
Utöka andelen timmar inom den
avgiftsfria avlösarservicen.
Införa vårdbiträden.
Öka och utveckla stödet till de som
vårdar anhöriga i hemmet

Socialnämndens oenighet har gjort att fera
av de förslag vi vill se förverkligade inte kan
genomföras. Nämnden och förvaltningen
behöver komma i ekonomisk balans och så
länge delar av oppositionen vill fortsätta att
lägga stora resurser på tomma
boendeplatser, där resurserna inte kommer
någon till del, blir det svårt att genomföra
våra förslag.

Utveckla våra Träfpunkter så att de
blir än bättre.

Samtidigt pågår arbetet med att ta fram en
Äldreomsorgsplan. Vi vill inte föregripa det
arbetet och tycker det är av stor vikt att
den planen tar ett helhetsgrepp över all
verksamhet som är kopplad till omsorgen
av våra äldre. Detta arbete väntas bli klart
under 2021.

Att valfriheten inom kommunen ska
utökas.

För oss är det oerhört viktigt att människor
ges möjligheten att själv välja av vem man
får en tjänst utförd av. Samtidigt är det
viktig att alla aktörer, kommunal som
privat, kan leva upp till de krav på god
kvalité som både vi och lagarna föreskriver.
Vi kommer fortsätta arbetet med att
uppmuntra fer aktörer att möjliggöra för att
valfrihet inom kommunal service blir ett
mer naturligt inslag i Gislaveds kommun.

Tydliggöra för våra invånare att alla
som har behov får en plats på
särskilt boende.

Gislaveds kommun har ett stort antal lediga
platser inom kategorin ”särskilt boende”.
Varje ansökan om särskilt boende bedöms
individuellt utifrån socialtjänstlagens
riktlinjer. Finns behovet, så får den sökande
en plats. Det fnns därmed ingen kö till våra
platser inom särskilt boende.

TRYGGHET ATT LITA PÅ
I ”Medborgarlöften 2019” mellan polisen
Verka för att den polisiära närvaron
och kommunen lovade polisen att öka
med fer närpoliser ökar i hela
synligheten och närvaron i bland annat
kommunen.
Anderstorp, Gislaved och Smålandsstenar.
Vi verkar för att polisen både ska vara
synlig och närvarande i hela Gislaveds
kommun. Närpolisen vill vi ska fnnas
stationerad i Gislaved för att det ska få ett
bättre utgångsläge i sitt arbetet.
Verka för att införa kontaktpoliser
på alla kommunens skolor.

Polisen besöker våra skolor, exempelvis
Gislaveds Gymnasium, oftare idag för att
skapa trygghet. Det har inte införts
kontaktpoliser ännu, men vi jobbar för att
detta ska kunna bli verklighet på sikt.

Utveckla den uppsökande
verksamheten för att möta unga på
glid i syfte att motverka utanförskap
och kriminalitet.

I slutet av förra mandatperioden fyttades
fältverksamheten från Socialnämnden och
fritidsgårdarna från Barn- och
utbildningsnämnden. Istället integrerade vi
dessa verksamheter under Fritids- och
folkhälsonämnden. På så vis kopplade vi
den uppsökande verksamheten på ett
bättre sätt direkt till fritidsgårdarna och
fältsekreterarna jobbar nu mer aktivt, även
på kvällarna, med möta unga ute i
samhället. Under 2020 har vi även tillfört
mer pengar för att utöka antalet
fältsekreterare.

Bistå med fortsatt stöd till olika
former av trygghetsnätverk,
exempelvis nattvandrare och
grannsamverkan.

Inom kort startar ett arbete med riktlinjer
för bidrag till föreningar. I riktlinjerna vill vi
lyfta in frågan om trygghetsnätverk. Under
2021 ska också en trygghetsplan arbetas
fram och där tänker vi att denna typ av
trygghetsnätverk ska ingå.

Minimera otrygga utomhusmiljöer
så som stora buskage eller
oupplysta gångvägar.

Så här långt in på mandatperioden har
Tekniska nämnden sett över och åtgärdat
platser i den offentliga utomhusmiljön i
syfte att minimera stora buskage och
öppna upp ytor. Nämnden har också tagit
intiativ till att se över gång- och
cykelvägars belysning, så att oupplysta
vägar där många människor rör sig blir
belysta. Det pågår ett arbete med att
hastighetssäkra gång- och
cykelvägspassager, för att öka
trafksäkerheten. Pågående byte av
befntlig belysning till LED-belysning leder
också till bättre belysning på gång- och

cykelvägarna.
ETT KULTUR- OCH FRITIDSLIV FÖR ALLA
Under 2020 har Fastighets- och
Bygga en ny sim- och
servicenämnden genomfört en utredning
badanläggning för hela kommunen.
angående statusen på Gislaveds simhall.
Den visar att behovet av en ny simhall är
nödvändig. Parallellt pågår en
kostnadsutredning för vad en ny simhall
skulle komma att kosta och förslag tas
fram på vilka platser som är lämpliga att
placera den på. Vi kommer i god tid före
beslut, och efter att ha analyserat alla
utredningar, meddela vår ståndpunkt i
frågan.
Följa det resultat som utfaller i
folkomröstningen gällande
placering av ny sim- och
badanläggning.

Folkomröstningen i samband med valet
2018 hade ett valdeltagande under 50%.
Före valet sa vi att valdeltagandet behöver
överstiga 50% för att bedömas som giltigt.
Frågan ligger nu hos politiken att besluta
om.

Verka för att motorbanan i
Anderstorp fortsätter att utvecklas

Vi har under mandatperioden fortsatt
arbetet med utveckla Anderstorps
motorbana. Restaurangbyggnaden och en
av läktarna har renoverats och delar av
motorbanan har fått ny asfalt.
Miljötillstånden är nu i högsta
domstolsinrättning för avgörande och vi
hoppas givetvis på ett positivt utfall där
anläggningen ges möjlighet till fer så
kallade "bullerdagar". Vi anser också att
riksdagen behöver ändra förutsättningarna
för motorsporten i Anderstorp och i hela
Sverige.

Göra samtliga bibliotek mer
lättillgängliga med ”Meröppna
bibliotek”-system likt det i
Smålandsstenar.

Under mandatperioden har vi fortsatt
utveckla ”Meröppna bibliotek”-systemet.
Under 2019 blev biblioteket i Anderstorp
”Meröppet bibliotek” och Refteles bibliotek
blir det inom kort. Vi vill att samtliga av
kommunens bibliotek på sikt får samma
system.

Verka för att Gislaveds konsthalls
verksamhet fyttas till Glashuset på
Gisleområdet.

Kulturförvaltningen gör bedömningen att en
verksamhetsfytt enligt vårt förslag inte är
lämplig. Vi vidhåller dock att Gislaveds
konsthall bör fyttas till Glashuset på
Gisleområdet. En sådan fytt skulle båda
öka användandet av Glashuset liksom
tillgängliggöra konsthallen för besökare

som annars inte hade besökt denna
verksamhet, och tvärtom.
Tydliggöra det breda och rika
föreningslivet som fnns i Gislaved
kommun och utveckla samarbetet
med kommunens föreningar i syfte
att underlätta deras arbete.

Gislaveds kommun har ett rikt föreningsliv
med många ideellt arbetande föreningar.
Under coronaviruspandemin har vi tillfört
extra ekonomiskt stöd till föreningarna för
att underlätta deras arbete. Under
kommande år vill vi arbeta för att förbättra
dialogen mellan Fritids- och
folkhälsonämnden och föreningarna i
kommunen. Syftet med detta ska vara att
se vad för önskemål som fnns för att vi
tillsammans ska kunna fortsätta utveckla
civilsamhället.

ARBETSMARKNAD FÖR ALLA INVÅNARE
Arbetslinjen är grunden för vår politik. Alla
Att alla kommuninvånare som kan
som kan arbeta ska få möjligheten att
arbeta ska ha ett jobb att gå till.
arbeta.
Att aktivitetskrav ska gälla i alla
kommunens insatser.
Under mandatperioden har vi växlat upp
Göra en översyn och satsningar på
arbetet med hjälpa människor att komma i
utbyggd vuxenutbildning
arbete. Vi har fyttat Socialnämndens
verksamhet kopplat till försörjningsstödet,
Införa en integrationsplikt. Alla
arbetsmarknadsorganisationen samt Barnnyanlända kommuninvånare
och utbildningsnämndens verksamhet
behöver delta i språkinsatser och
kopplat till vuxenutbildning och fört dem
arbetsmarknadsinsatser för att
samman till enhet under kommunstyrelsen.
korta vägen till egen försörjning.
Syftet med att koppla ihop dessa
verksamheter är att korta vägarna till
egenförsörjning. Vi vill fortsätta detta
arbetet med att koppla aktivitetskrav till
försörjningsstödet. Aktivitetskrav innebär
att man som motprestation till
försörjningsstödet ska delta i insatser för
att komma i arbete, exempelvis
språkinsatser för att lära sig svenska eller
vuxenutbildning för att komplettera sina
kunskaper.
Att fusk och felaktiga
bidragsutbetalningar ska
systematiskt följas upp och
polisanmälas.

Under mandatperioden har vi inrättat en
FUT-metod (fuskutredningsmetod) som
innebär att handläggarna systematiskt
följer upp och utreder misstänkt
bidragsfusk. Det har lett till att antalet
bidragsansökningar minskat avsevärt
jämfört med föregående år. Bidragsfusk
ska alltid polisanmälas.

NÄRINGSLIV I VÄRLDSKLASS
Arbetet pågår aktivt och kontinuerligt med
Att kommunen ska ha Sveriges
att förbättra Gislaveds kommuns
bästa företagsklimat.
företagsklimat. Flera servicemätningar visar
att vi har förbättrat näringslivet på en rad
områden när det kommer till kommunens
service och dialog med näringslivet.
Samtidigt visar attitydmätningar att det
fortsatt fnns en hel del kvar att jobba med
innan vi når målet om att ha Sveriges bästa
företagsklimat.
Att kommunen ska ha en hög
tillväxt, som kommer hela
kommunen till del.

Under 2019 landade Gislaveds kommun på
tredje plats i regionen när det kommer till
tillväxt, detta enligt SYNA:s tillväxtindex.
Med hög tillväxt ökar skatteintäkterna till
vårt gemensamma och kommer på vis hela
kommunen till del.

Införa en utmaningsrätt. Det innebär
att du ska kunna utmana
kommunen att driva någon del av
kommunens verksamhet, med
bättre kvalitet och mer
kostnadsefektivt.

Under mandatperioden har vi infört riktlinjer
för utmaningsrätten. Kommunfullmäktige
har ännu inte fattat beslut om själva
införandet och detta på grund av att
ärendet återremitterades av
kommunfullmäktige tillbaka till
kommunstyrelsen för kompletteringar.
COVID-19 pandemin har sedan fördröjt
handläggningen av ärendet.

Stimulera entreprenörskap och
utveckla samarbetet mellan
näringslivet och skola än mer.

SKAL (Samverkan Skola Arbetsliv) är ett
projekt som vi tog initiativ till i slutet av
förra mandatperioden. Nu är detta projekt
igång mellan näringsliv och grundskolorna.
På sikt vill vi utveckla detta projekt till att
även omfatta gymnasiet. (samma svar som
under avsnittet ”Utbildning för hela livet”)

Utveckla turismen i alla delar av vår
kommun.

Under 2020 gav vi näringslivsbolaget Enter
Gislaved AB, genom kommunfullmäktiges
specifka ägardirektiv, uppdraget att
tillsammans med näringslivet inleda ett
arbete med destinationsutveckling av
Gislaveds kommun. I vårt planeringsdirektiv inför 2021 vill vi ytterligare förstärka
arbetet genom att ta fram en plan för
turism- och destinationsutveckling.

Att handläggningstiderna ska vara
korta och kommuniceras tydligt till
dig som sökande. Vid alltför lång
handläggningstid ska avgiften
skrivas ned till 0 kronor.

Handläggningstiderna är idag korta och
kommuniceras tydligt till den sökande. Vi
har en maxtid för handläggning på 10
veckor och därefter skrivs avgiften ned till 0
kronor. Vi kommer givetvis fortsätta att

arbeta för att fortsätta korta ned
handläggningstiderna ytterligare.
Införa en digital tillståndsguide där
all information ska fnnas samlad
och lättillgänglig på ett och samma
ställe. Där ska du också kunna
skicka in din eller dina ansökningar,
exempelvis bygglovsansökan.

Vi har initierat ett arbete med att upprätta
en digital tillståndsguide för exempelvis
bygglov. Arbetet med utveckla guiden
pågår, men är ännu inte helt i mål. Vi
kommer fortsätta övervaka frågan fram tills
dess att tillståndsguiden är införd.

MILJÖ OCH INFRASTRUKTUR FÖR FRAMTIDEN
Under 2020 pågår ett arbete med att ta
Installera solceller på kommunala
fram riktlinjer för upphandling av solceller
fastigheter.
på kommunala fastigheter. Syftet är att
möjliggöra att privata intressenter ska
kunna investera i solceller på kommunala
fastigheter och på så vis öka investeringstakten av solceller. Vi avser intensifera
arbetet under 2021.
Öka andelen fordon med förnybara
drivmedel som används av
kommunen.

Under 2020 utsågs Gislaveds kommuns
fordonsfotta till den bästa i regionen när
det kommer till fossilfria drivmedel. 74% av
fordonen drivs av förnybara drivmedel.

Öka antalet laddstolpar till elbilar i
kommunen.

Att öka antalet laddstolpar är ett långsiktigt
arbete. På de ställen där vi satt upp
laddstolpar nyttjas dessa ännu inte full ut.
Samtidigt sätter de som köpt
elbilar/elhybrider upp egna laddstationer i
sina hushåll, vilket gör att antalet
laddstolpar som behöver sättas upp i det
offentliga inte är akut.

Etablera ett solcellskraftverk och en
tankstation för vätgas i vår
kommun.

Gislaved Energi AB har titta på
möjligheterna till ett solcellskraftverk, men
har gjort bedömningen att det kommer bli
mer kostnadseffektivt att placera solceller
på redan befntliga fastigheter. Det är
därför inte längre aktuellt att bygga ett
solcellskraftverk.
Vi bejakar även frågan om att få till stånd
en tankstation för vätgas i vår kommun,
men i dagsläget fnns ingen tidsplan för när
detta kan vara på plats.

Vi vill utreda förutsättningar till en
hållbar biogasanläggning i vår
kommun.

Under mandatperioden har en utredning
gällande förutsättningar för en hållbar
biogasanläggning visat att det inte fnns
ekonomiska förutsättningar för detta.
Samtidigt ser vi nu ett antal olika privata
aktörer i vårt närområde som framgångs-

rikt driver biogasanläggningar och därmed
är inte heller behovet av en kommunal
sådan verksamhet nödvändig.
Genomföra innovativa
upphandlingar där det anses
lämpligt.

Det pågår ett arbete med policy och
riktlinjer för upphandling som kommer till
politiken för beslut under 2021. I detta
kommer innovativa upphandlingar vara en
del.

Öka andelen invånare som
använder kollektivtrafken.

Bortsett från detta året, på grund av
COVID-19 pandemin, så har pendlingen
med kollektivtrafk till och från vår kommun
ökat de senaste året. Arbetet med att
uppmuntra människor till använda
kollektivtrafken fortsätter, samtidigt som vi
jobbar för att länstrafken ska förbättra
både turtätheten och resetiderna.

Utveckla gång- och cykelvägar i vår
kommun.

Under mandatperioden har vi antagit en
cykelvägsplan som vi följer och under
resterande del av mandatperioden kommer
vi se över ytterligare prioriteringar och
satsningar. Parallellt pågår ett arbete med
att hastighetssäkra gång- och
cykelvägspassager. Befntliga cykelvägar
har på många håll fått förbättrad belysning.

Genomföra satsningar på enskilda
vägar.

Vi har genomfört en översyn av bidragen till
enskilda vägar och fattat beslut om att
fortsatt lämna stöd på samma nivå som
idag. En översyn har också skett för att ta
fram en rättvis fördelningsmodell, där
fördelningsnivån nu anses rimlig och
rättvis.

I samverkan med näringslivet bygga
”Logistikpunkt Smålandsstenar”.

Arbetet med att upprätta en detaljplan för
Södra Industriområdet i Smålandsstenar
har nyligen inletts. I samband med detta
aktualiseras fråga om en ”Logistikpunkt
Smålandsstenar” med omlastningscentral
av gods från väg till järnväg. Dialog pågår
även med näringslivet. Arbetet väntas
intensiferas under 2021.

Verka för en upprustning av HNJbanan (Halmstad-Nässjö).

Arbetet med att verka för en upprustning
och i längden ett bevarande av HNJ-banan
har hög prioritet. I alla remissvar och
kontakter som sker mellan vår kommun
och vår region samt Region Halland, och
som berör kollektivtrafk, lyfter vi upp detta
som en mycket viktig fråga. Vi har även
anordnat seminarium i riksdagen hos

trafkutskottet och pågående lobbyarbete
fortskrider framöver.
Verka för att förbifart
Smålandsstenar (RV26) byggs

I översiktsplanen för SmålandsstenarSkeppshult, FÖP 18, fnns förbifart
Smålandsstenar (RV26) inplanerad. Frågan
är dock inte aktuell i Trafkverkets
nuvarande nationella infrastrukturplan
2018-2029. Frågan kan komma att bli
aktuell i nästa infrastrukturplan.

Verka för att det byggs viltstängsel
utmed RV26 och RV27 genom hela
kommunen.

I det pågående arbetet med en ny nationell
infrastrukturplan fnns Nissastigen (RV26)
mellan Gislaved och Smålandsstenar med
som ett prioriterad område när det kommer
till att bygga 2+1 väg, något som vi verkat
för under många år. Med det kommer
viltstängsel på den sträckan. Arbetet med
att förverkliga detta samt på alla andra
sträckor utmed RV26 och RV27 fortsätter
framöver.

Fortsätta utbyggandet av fbernätet.

Vi har de senaste åren satsat stora summor
pengar på att bygga ut fbernätet i vår
kommun. Stora delar av kommunen, även
landsbygden, har därför fberuppkoppling i
sina bostäder. Men det fnns fortfarande
platser kvar i kommunen dit fbernätet ännu
inte når och det är ofta platser där det
skulle medföra stora kostnader för att
bygga ut fbernätet. I takt med att det nya
5G-nätet byggs ut, som kommer vara
snabbare än fbernätet, så tror vi att fokus
framöver behöver ligga på att säkerställa
att 5G-nätet byggs ut så att det täcker hela
kommunen.

Verka för att fer attraktiva
boendemiljöer tas fram i Gislaved
kommun.

Arbetet med att ta fram fer attraktiva
boendemiljöer pågår. Bland annat har vi
tagit initiativ till etapp 2 av Skomakargärdet, fattat beslut om att ta fram
detaljplaner för centrala bostäder i
Smålandsstenar och för bostäder intill
Hestrasjön i Broaryd. Vi har även prioriterat
om investeringar i VA-nätet så att det just
nu byggs en avloppsreningsanläggning i
Sunnaryd, så att fer bostäder kan växa
fram intill Bolmen.

Inleda samtal om anropsstyrd
kollektivtrafk med Region
Jönköpings län.

Under hösten 2020 skickade
kommunstyrelsen ett remissvar till Region
Jönköpings län som berör
kollektivtrafkplanen för de kommande

åren. I det remissvaret har vi fört fram att
behovet av att utreda och införa
anropsstyrd kollektivtrafk måste
aktualiseras. Vi kommer fortsätta att jobba
gentemot på Jönköpings länstrafk för att
på sikt få detta till stånd.

