
Kristdemokrat~ 

Motion angående intensifierat arbete mot nätmobbning 

Bakgrund 

Var tionde elev i Sverige har någon gång blivit utsatt för nätmobbning. Konsekvenserna 
blir svåra att mäta i efterhand, då vuxna oftast inte kan se vad som skrivs, när det skrivs 
och hur det skrivs. Forskning visar att det främst gör att unga får en negativ syn på sin 
kropp, kan bli nedstämda och få psykosomatiska problem (Enligt Linda Beckmans 
avhandling: 'Traditionell mobbning och nätmobbning bland svenska ungdomar. 
Könsskillnader och samband med psykisk hälsa."). Att allt fler unga ger uttryck för att de 
lider av psykisk ohälsa kan alltså delvis härledas till vad som sker på nätet. 

Vuxenvärlden behöver ta ett större ansvar för att guida barn och ungdomar i sociala 
relationer. Inte bara i verkliga livet, utan också för hur vi beter oss på nätet. Många barn 
och ungdomar blir utsatta för nedsättande kommentarer och hat. En av tre tjejer upplever 
sexuella trakasserier på nätet. Med dagens ständiga uppkoppling tar inte mobbningen slut 
efter skoltid, utan istället fortsätter den hemma genom elaka kommentarer och hot, i mobil 
och dator. Anonymiteten på nätet kan bidra till hård jargong, då barnen och ungdomarna 
inte får en direkt reaktion i form av ansiktsuttryck och kroppsspråk. 

Skollagen markerar tydligt att diskriminering, trakasserier och kränkningar inte får 
förekomma. På våra skolor finns redan handlingsplaner mot detta men vi anser att skolans 
ansvar för förebyggande och rehabiliterande insatser är viktig för att skydda barn, även när 
detta sker på nätet. Vi behöver stärka elevhälsans, pedagogers och föräldrars kunskaper 
om nätmobbning. 

Vi Kristdemokrater föreslår: 

- att intensifiera arbetet mot nätmobbning, 
- att genom utbildnings- och informationsinsatser till vuxna som regelbundet möter barn 
och unga, öka kunskapen om nätmobbning. 

Underskrift 

Pia Skogsberg (ordförande) 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 
2012-11-05 

G!SLAV~DS KOMMUN 
ANKOM 

2012 -11- 1 4 

Justerares signatur 

Bu §109 Dnr: BU.2012.71 

Motion Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun 
Yttande 

Ärendebeskrivning 
Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) har lämnat in en 
motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun. 
Motionärerna föreslår: att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska minska och på 
sikt avskaffas, att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom, att snarast 
ta beslut om att införa barnbokslut, samt att utreda möjligheten att göra en 
kommunal barnbudget. Kommunstyrelsen beslutade 2012-06-05, §216, att 
remittera motionen till samtliga nämnder för yttrande senast 2012-12-0 I. 

Barn- och utbildningsrörvaltningens förslag till yttrande 
Införande av barnbokslut 
Barn- och utbildningsförvaltningen är tveksam till införande av barnbokslut. Om 
barnbokslut införs i Gislaveds kommun ska tanken vara klar på vilket sätt detta 
kan ge positiva effekter för barnens förhållanden i Gislaveds kommun. 

Ska barnbokslut införas är det viktigt att samtliga förvaltningar ingår för att inte 
begränsa möjligheterna till ett förbättringsarbete för barn och ungdom. Bokslutet 
bör utgöras av indikatorer som visar hur barns och ungdomars situation ser ut i 
Gislaveds kommun. Barnkonventionens fyra grundprinciper bör ligga till grund för 
arbetet. 
• Barns rätt till likvärdiga villkor 

• Barns rätt i främsta rummet 
• Barns rätt till liv och utveckling 
• Barns rätt att uttrycka åsikter 

Handlingsplan mot barnfattigdom 
Om en handlingsplan mot barnfattigdom ska tas fram kan barn- och utbildnings
nämnden framför allt fokusera på lagstiftningen om en avgiftsfri skola och verka för 
att kompensera barns olika förutsättningar och ge stöd och hjälp. Information kan 
lämnas till utsatta familjer om vilka möjligheter det finns till stöd och hjälp. 

Införande av barn budget 
Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte se att en särskild barnbudget, utöver 
ordinarie budget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet, kan ge några 
effekter för att minska barnfattigdomen. 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att yttrande över motion om 
kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun, enligt förslag 
daterat 20 12-10-1 O, antas. 

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2012-10-15, §78, föreslå: 
att stryka första meningen under rubriken "Införande av barnbokslut": "Barn

och utbildningsförvaltningen är tveksam till införande av barnbokslut." 
att i övrigt anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande, daterat 

20 12-1 O-I O. 

Utdrags best yrkande 
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Barn- och utbildningsnämnden Sammanträdesdatum 
2012-11-05 

Justerares signatur 

Bu § I 09 (forts.) 

Beslutsunderlag 
Motion Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun. daterad 
2012-05-07. 
Kommunstyrelsens beslut 2012-06-05. §216. 
Tjänsteskrivelse. daterad 2012-10-10. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2012-10-15. §78. 
Protokoll samverkansmöte 20 12-1 0-18. 

Yrkanden 
Fredrik Bäck (S) 
att återremittera yttrandet till barn- och utbildningsförvaltningen för 

omarbetning så att motionen bifalls. 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Fredrik Bäcks yrkande och arbetsutskottets 
förslag och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Fredrik Bäcks yrkande. 

Omröstningsresultat 
Ja-röster 
Ulla Christiansson (M) 
Johan Björn (M) 
Malin Ingelsbo (M) 
Kjell Claesson (M) 
Anders Martinsson (C) 
Elisabet Lindroth (FP) 
Lisbeth Åkestrand (M) 
Monica Håkansson (KO) 
Inga-Maj Eleholt (C) 

Nej-röster 
Bo Kärreskog (S) 
Fredrik Bäck (S) 
Jessica Westman (S) 
Suzana Bahtanovic (S) 
Bengt-Ove Eriksson (V) 

Med 9 ja-röster och 5 nej-röster har barn- och utbildningsnämnden beslutat enligt 
arbetsutskottets förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att stryka första meningen under rubriken "Införande av barnbokslut": "Barn
och utbildningsförvaltningen är tveksam till införande av barnbokslut." 

att i övrigt anta barn- och utbildningsförvaltningens yttrande. daterat 
20 12-1 O-I O. 

Reservationer 
Bo Kärreskog (S). Fredrik Bäck (S). Jessica Westman (S) och Suzana Bahtanovic (S) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för Fredrik Bäcks yrkande. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fastighetsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 
Sida 
II 

Fa §86 Dnr: FA.20 13.41 019 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2013 -09- 1 O 

Justerares signatur 

Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun 
Yttrande 

Ärendebeskrivning 
Den socialdemokratiska gruppen har lämnat en motion om en kommunal 
handlingsplan för att avskaffa barnfattigdomen i Gislaveds kommun. 

Fastighetschefen Mikael Fröler har upprättat ett förslag till yttrande över 
motionen: 

"Fastighetsnämnden anser att inget negativt kan sägas om avsikten och syftet med 
motionen. Men praktiskt kommer det att medföra att ytterligare administrativt 
arbete läggs på förvaltningarna i form av särskilda barnbokslut och barnbudget. 
Redan nu finns det många specialdokument i anslutning till budget och bokslut. 
Det torde finnas bättre och mer riktade åtgärder som kan genomföras utan att alla 
förvaltningar måste sätta till ytterligare administrativa resurser. 

Fastighetsnämnden är därför negativ till motionen." 

Fastighetskontoret föreslår att motionen avslås. 

Arbetsutskottet beslöt vid sitt sammanträde den 21 augusti 20 I 3 att föreslå 
fastighetsnämnden att anta yttrandet som eget och överlämna det till 
kommunstyrelsen. Agne Sahlin (S) reserverade sig mot beslutet till förmån för sitt 
eget yrkande: att uppdra till fastighetskontoret att omarbeta förslaget till yttrande 
så att fastighetsnämnden är positiv till motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun.pdf 
Protokoll 2013-08-21 - Faau §71 
Yttrande motion om handlingsplan mot barnfattigdom 2013-08-14 
Ks 2012-06-05 § 21 6 Motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i 
Gislaveds kommun.doc 

Yrkanden 
Clas Ebbeson (M): Bifall till arbetsutskottets förslag. 
Agne Sahlin (S): Att uppdra till fastighetskontoret att omarbeta förslaget till 
yttrande så att fastighetsnämnden är positiv till motionen. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på sitt eget yrkande och Agne Sahlins (S) yrkande 
och finner att arbetsutskottet beslutar att bifalla arbetsutskottets förslag. 

Omröstning begärs. 
Fastighetsnämnden godkänner följande omröstnings proposition: 
JA-röst för bifall till Clas Ebbesons (M) förslag 
NEJ-röst för bifall till Agne 5ahlins (5) förslag 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fastighetsnämnden 

Justerares signatur 

§86 (forts) 

Omröstningsresultat 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-09-03 

Omröstningen utfaller med fem JA-röster och fyra NEJ-röster. 

Sida 
12 

Fastighetsnämnden har således beslutat att bifalla Clas Ebbesons (M) förslag. 

Fastighetsnämnden beslutar 

an anta fastighetskontorets förslag till yttrande som eget och översända det till 
kommunstyrelsen. 

Reservation 
Den socialdemokratiska gruppen reserverar sig till förmån för Agne Sahlins (S) 
yrkande. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Utdragsbestyrkande 
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Fritidsnämnden 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2013 -12- 1 6 

/DPI 
~-------~------~ 

Dnr 

Justerares signatur 

Fn §90 

Sammanträdesdatum 

2013-12-11 

Dnr: FN.20 13.60 o 

Sida 
16 

Remiss· Motion· Kommunala handlingsplan mot barnfattigdom i 
Gislaveds kommun 

Ärendebeskrivning 
Marie Johansson (S). Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) har lämnat in en 
motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska minska och på sikt avskaffas. 
att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom. 
att snarast ta beslut om att införa barnbokslut, samt 
att utreda möjligheten att göra en kommunal barnbudget. 

Fritidskontoret har utarbetat ett förslag till yttrande. 

Beslutsunderlag 
Ks § 216 Motion - Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun 
Remiss - Motion· Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun 
Fritidskontoret yttrande om kommunala handlingsplan mot barnfattigdom i 
Gisalveds kommun 

Fritidsnämnden beslutar 

att anta fritids kontorets förslag som sitt yttrande samt översända det till 
kommunstyrelsen. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

Ii Utdragsbestyrkande 



Yttrande 

Handläggare 
Claes Aronsson 

Motion - Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun. 

2013-12-11 
Dnr: FN.20 13.60 

Barnfattigdom är fattigdom eller ekonomisk utsatthet som drabbar barn. Begreppet har olika 
definitioner, främst vad avser fattigdom. Med barn avses vanligen åldern fram tiIl18-årsdagen. EU:s 
definition av "risk för fattigdom" innebär att familjens samlade inkomst, inklusive kapitalinkomster 
och bidrag, är lägre än 60 procent av medianinkomsten i landet. 
Möjligheten att delta i organiserade fritidsaktiviteter är ofta sämre för barn i ekonomiskt utsatta 
familjer vilket enligt många studier ofta kan leda till utanförskap och sämre hälsa. 

Fritidsnämnden ser följande åtgärder som möjliga att genomföra: 

• Utbildning av politiker och tjänstemän 
Med ökad kunskap och medvetenhet, kombinerat med kontinuerlig barnkonsekvensanalys vid 
viktiga beslut, kommer många åtgärder helt naturligt att vidtas. Framför allt handlar det om att 
anta barnets perspektiv utifrån Barnkonventionen. 

• Information om vilka aktiviteter som arrangeras 
Ofta har dessa barn ingen uppfattning om vad kommunen kan erbjuda för fritidsaktiviteter. Barn i 
ekonomiskt utsatta hushåll kan därför behöva extra information. Genom att till skolorna direkt 
tillhandahålla denna information skapas förutsättningar för detta. 

• Samverkan mellan förvaltningar 
Heltäckande och långsiktig samverkan mellan förvaltningar är viktig för att tidigt upptäcka utsatta 
barns behov och sätta in nödvändiga resurser. 

• Kostnadsfria aktiviteter 
Om aktiviteter är kostnadsfria och öppna för alla barn i kommunen ökar möjligheterna att de även 
når de barn vars ekonomiskt utsatta situation man inte känner till. Dessutom får barnen möjlighet 
att göra saker tillsammans med sina kamrater på lika villkor och man behöver inte pekas ut 
ytterligare i sin utsatthet. 

• Kartläggning av föreningarna 
Genom kartläggning av föreningarnas medlemsavgifter samt vilka kostnadsmässiga förutsättningar 
(utrustning etc.) som behövs för att bedriva aktiviteten kan en uppfattning skapas om vilka 
idrotter/aktiviteter som är mest kostnadskrävande för individen. 

1 (1) 
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Kulturnämnden 

Justerares signatur 

Kn §SI 

Sammanträdesdatum 
2012-11-19 

Dnr: KN.20 12.48 

Motion kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen har remitterat till samtliga nämnder en motion inlämnad av 
Marie Johansson (S). Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) angående en 
kommunal handlingsplan mot barnfattigdom. 

Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 
att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska minska och på sikt avskaffas 
att snarast utarbeta en handlings plan mot barnfattigdom 
att snarast ta beslut om att införa barnbokslut 
att utreda möjligheten att göra kommunal barnbudget 

Yttrandet ska vara kommunstyrelsekontoret tillhanda senast den I december 
2012 

Beslutsunderlag 
Ks § 216 Dnr: KS20 12.1 15 Motion- Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i 
Gislaveds kommun. 
Kulturnämndens arbetsutskott § 37 

Kulturnämnden beslutar 

m anta förslaget till yttrande över motionen mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 

...... 

~ 

G'SLAVED.5 KOMMUN 1 
ANKOM 

2D12 -11- 2 7 

--

Utdrags best yrkande 



Kulturnämnden §51 2012-11-19

”Kulturaktiviteter för barn ska särskilt prioriteras med utgångspunkt i bankonventionens artikel nr

31. De ska ges möjlighet att uppleva och vara medskapande i en levande icke kommersiell kultur.

Barn har rätt till kulturaktiviteter för att utveckla sin personlighet.”
Kulturpolitiskt program, Kommunfullmäktige 2002-06-19.

Svar på motion- Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds

kommun.

Kulturnämnden anser att kommunen ska ha som mål att minska och på sikt avskaffa barnfattigdom i

Gislaveds kommun.

Nämnden anser att det bör utredas hur en handlingsplan mot barnfattigdom kan utformas, eftersom

avskaffandet av barnfattigdom är beroende av så väl lokala som nationella politiska beslut.

Utredningen bör genomföras av kommunstyresleförvaltningen i samarbete med övriga förvaltningar

eftersom frågan är tvärsektoriell.

Kulturnämnden kan i sin verksamhet mildra effekterna för de barn som lever i familjer med

begränsade ekonomiska förutsättningar.Detta genom att erbjuda kostnadsfria fritidssysselsättningar

inom kulturområdet, vilket i dag huvudsakligen sker i den verksamhet som organiseras via

biblioteken. På så vis kan alla barn vara delaktiga och uppleva gemenskap och tillhörighet.

Kulturnämnden har också verksameter inom dans, teater, och från och med 2013 i bild, som

deltagarna betalar en avgift för.Avgifterna är från och med 2013 430 kr – 580 kr/termin beroende på

vilken grupp man är med i. Det finns också en syskonrabatt där 2:a barnet får 100 kr i rabatt och 3:e

barnet och fler får 200 kr i rabatt per barn. Dessa avgifter begränsar givetvis möjligheten att delta för

de barn som definieras under begreppet barnfattigdom. Att ta bort avgifterna, 180-200 tkr, löser inte

hela problemet. För att göra dessa verksamheter tillgängliga för fler måste verksamheten troligen

utökas. Vad det skulle innebära ekonomiskt måste utredas mer grundligt.

I kulturnämndens bokslut finns i dag uppgifter om hur många barn som tar del av olika kulturaktiviter.

Av självklara skäl vet vi inte hur många barn som kommer från hemförhållanden med liten eller

obefintlig ekonomi. Målet är att nå så många barn som möjligt. Ekonomiskt är det svårare att göra ett

bokslut, främst personalekonomiskt, eftersom flertalet av personalen i kulturförvaltningen i någon

mån under året arbetar med barn och ungdomsfrågor/aktiviteter. Att snabbt införa ett barnbokslut

tror vi inte låter sig göras. Vad ett barnbokslut ska innehålla och hur det ska utformas bör utredas

tillsammans med en utredning om en kommunal barnbudget.



Gislaved 20120507 

Dnr 

Motion 

GISLAVEDS KOMMUN 
ANKOM 

2012 -05- 2 2 

Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun 

Allt för många barn växer upp i familjer som lever på marginalen. Under 2008 började 
barnfattigdomen, enligt Rädda Barnens definition, öka igen. Detta var ett trendbrott 
eftersom det varit en stadig nedgång sedan början på gO-talet. 

Rädda barnens rapport om barnfattigdom 2012 konstaterar att: 

De två senaste åren har målet att säkerställa alla barns rätt till skälig 
levnadsstandard i enlighet med Barnkonventionen blivit allt mer avlägset. 
Ökningen av barnfattigdomen under 2008 och framförallt under 2009 har lett till att 
måluppfyllelsen 2009 är nere på 87 av 100 (2008: 89 av 100). Störst är ökningen 
bland förskolebarn. Räknat i antal barn ökade barnfattigdomen från 220 000 till 
248 000 barn mellan åren 2008-2009. 13 % av våra barn lever alltså i barnfattigdom, 
en ökning från 11,5% 2008. 

Studien visar också att generella förbättringar i barnfamiljers ekonomiska villkor fram 
till år 2009 har inneburit en relativ ökning av skillnaderna mellan fattigare och rikare 
barnhushåll. De allra rikaste barnhushållen drar ifrån i inkomststandard medan de 
fattigaste hushållen tenderar att halka efter jämfört med medel- och 
högstandardhushållen. Trenden med ojämlika ekonomiska villkor mellan olika 
hushållsskikt har ytterligare förstärkts fram till år 2009. 

Definitionen av barnfattigdom i rapporten från Rädda barnen är, dels familjer som 
lever med försörjningsstöd eller lever med låga inkomster (utan att uppbära 
försörjningsstöd). 

För Gislaveds del kan man utläsa att 2009 var det 11,3 % (743) av våra barn 
som levde under fattigdomsgränsen varav 3 % levde både under 
inkomststandard och hade försörjningsstöd. Det är en kraftig ökning från 2008 
(9,6 % 647 barn). Detta trots att en utflyttning från Gislaved skett med 147 barn 
under motsvarande period. Hur stort mörkertalet är vågar man knappt tänka på. 

Barnfattigdom är oacceptabel och ovärdig ett modernt välfärdssamhälle - och den 
måste bekämpas. Svenskarna är idag rikare än någonsin men inkomstklyftorna är 
också större än någon gång tidigare i modern tid. En allt större del av Sveriges 
befolkning lever under knappa och ibland även fattiga förhållanden. Ekonomisk 
utsatthet drabbar ofta barnen väldigt svårt. De kan inte följa med på skolutflykter som 



kostar pengar och kräver matsäck, de saknar glasögon de behöver för att kunna 
läsa, de saknar utrustning för att kunna delta på idrottslektioner, de har inte möjlighet 
att delta i fritids- och kulturaktiviteter som kostar pengar. Många av barnen bär också 
problemen och känslorna inom sig, de vet att mamma och pappa har det tufft och vill 
inte belasta dem mer. En fördjupad barnfattigdom med ökande klyftor mellan olika 
grupper av barn leder till att barn hamnar i utanförskap. Detta innebär sämre 
förutsättningar på fler områden och en risk för deras utveckling. Barn som växer upp i 
fattigdom diskrimineras och får sämre utbildning, sämre hälsa, sämre möjligheter till 
fritidsaktiviteter och lever under betydligt mer otrygga förhållanden än andra barn. 

För Gislaveds kommun borde det vara en gemensam uppgift att avskaffa 
barnfattigdomen. Det krävs naturligtvis en rad åtgärder för att lösa de omfattande 
problemen. Insatser behövs på en bred front. I samarbete med barnomsorg och 
skola, kultur och fritid, bostadsförsörjning och socialtjänst kan vi utarbeta en bred 
handlingsplan som omfattar alla berörda politikerområden. 

Många orsaker till den ökande barnfattigdomen står att finna i rikspolitiken: 
arbetsmarknadspolitik, konjunkturpolitik, neddragningar i KOMVUX försämringar i 
skyddssystemen såsom sjukförsäkring, arbetslöshetskassa mm. 

Vi i Gislaved har inte tid att vänta på åtgärder och förändringar från riksdagen, våra 
barn drabbas här och nu. Vi måste ta ansvar och göra vad vi kan. Det är viktigt att 
visa att vi bryr oss och att politik kan göra skillnad. 

Barnen är vår gemensamma framtid, nu är de drabbade av ökade klyftor i samhället, 
men de kan varken välja föräldrar eller var de skall bo. 

Därför föreslår vi att kommunfullmäktige beslutar 

att uttala att barnfattigdom i Gislaved skall minska och på sikt avskaffas 

att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom 

att snarast ta beslut om att införa barnbokslut 

att utreda möjligheten att göra kommunal barnbudget 

För socialdemokratiska gru pen 
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Svar på motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom
i Gislaved kommun

Ärendebeskrivning
Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S)
har den 7 maj 2012 lämnat en motion om att ta fram en kommunal
handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun.

Motionärerna yrkar att kommunfullmäktige beslutar att
· uttala att barnfattigdom i Gislaved skall minska och på sikt

avskaffas
· snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom
· snarast ta beslut att införa barnbokslut
· utreda möjligheten att göra kommunal barnbudget

Motionärerna beskriver som bakgrund till motionen situationen för barn som
lever i familjer med ekonomisk utsatthet. Exempel på åtgärder som separat
eller systematiskt kan vidtas inom kommunens ansvarsområde beskrivs liksom
att sådana åtgärder bör ske systematiskt och samordnat. Samtidigt konstateras
att den ekonomiska utsattheten för barnfamiljer har samband med såväl
rikspolitik om samhällets förändringar i ett brett perspektiv. Detta utsluter
dock inte lokala initiativ och aktiviteter för att uppmärksamma och förbättra
eller att införa metoder för att följa utvecklingen och effekter av vidtagna
åtgärder.

När motionen skrevs hade Rädda Barnen, sedan 2002 årligen utgivna
rapporter, fått stort genomslag under 2011 genom bl. a. kampanjen ”Black”.
Bakgrunden till den ökade aktiviteten för att skapa uppmärksamhet på frågan
var bland annat att såväl den absoluta som den relativa inkomst-ojämlikheten
bland barn ökat. Det hade varit särskilt påtagligt på det nationella planet från
2006 och framåt vad gäller den relativa inkomst-ojämlikheten.

Motionen har remitterats till kommunens samtliga nämnder. Alla utom bygg-
och miljönämnden ansåg sig berörda och avlämnade yttrande. Av yttrandena
framgår allmänt att de har insikt om problemen, att åtgärder görs men att
samordningen kan förbättras i vissa avseenden, och att de generellt ställer sig
positiva till fortsatt utvecklingsarbete med att ta fram handlingsprogram. Ett
par nämnder ställer sig avvisande eller tveksamma till metoderna barnbokslut
och barnbudget, då de anses kunna bli administrativt betungande. Remissvaren
är från 2012 – 2013 och beskriver en då aktuell situation. Denna har i vissa
avseende förändrats i positiv riktning vad gäller insatser, men beskrivningen
kan i stora drag fortfarande anses relevant vad gäller behovet av helhetssyn i
programform.

Begreppet fattigdom är generellt svårdefinierat, och det finns ingen officiell
definition i Sverige. SCB har en definition av ”ekonomiskt utsatta hushåll”. EU
har en officiell definition av ”risk för fattigdom”. Oavsett hur man mäter, finns
det barn i familjer med ekonomisk utsatt situation, med eller utan
försörjningsstöd, som riskerar att få en svårare livssituation än barn som inte
lever under sådana omständigheter.
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Ett antal viktiga dokument stödjer arbetet för barns rätt till ett gott liv och
goda uppväxtförhållanden. Hit hör naturligvis först och främst FN:s
barnkonvention. På det nationella planet är folkhälsomålen ett betydelsefullt
dokument. I ett antal mål lyfts frågor som direkt berör motionens syfte, men
där det också finns mål som inte har direkt, men väl indirekt, koppling till barns
totala livssituation. Arbetet med folkhälsomålen har alltmer kommit att bli en
viktig del i arbetet med det övergripande begreppet social hållbarhet, som i sin
tur har sin grund i de tre globala hållbarhetsområdena, som senast
manifesterades i FN:s Agenda 2030.

Social hållbarhet är ett vitt och ett sammansatt begrepp, och som under senare
tid har införts som en sammanfattande rubrik även på Gislaveds kommuns
arbete med att bidra till att ”människorna i kommunen ska kunna ha ett gott
liv”. Citatet är från ingressen till det första av de fyra utvecklingsområden, som
utgör strukturen i Kommunomfattande översiktsplan ÖP16 Gislaveds
kommun. I ställningstagandena under rubriken Individ- och familjeomsorg
återfinns bl. a. att stöd till barn, unga och familjer ska utvecklas liksom att
förebyggande arbete ska prioriteras. I de handlingsprogram, som ska utarbetas
som en följd av den antagna översiktsplanen, ska precisering och prioritering
av åtgärder beskrivas och focusområden skapas för att sedan samordnas i
styrprocesser över förvaltningsgränser och i samarbete med externa aktörer.
Åtskilligt arbete i denna riktning pågår sedan tidigare, men samordningen kan
förbättras. Koordinationen av detta arbete ligger på kommunstyrelse-
förvaltningens avdelning för hållbar utveckling.

Motionens yrkanden, som motionärerna föreslår att kommunfullmäktige ska
anta, faller in under samlingsbegreppet social hållbarhet. Motionen förslås
besvarad genom att yrkandena överförs och beaktas i tillämpliga program för
att utveckla social hållbarhet i Gislaveds kommun. Utgångspunkten för arbetet
är den kommunomfattande översiktsplanens ställningstagande och kommande
handlingsplaner samt redan antagna strategier inom detta utvecklingsområde.

Beslutsunderlag
Motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds
kommun, daterad den 7 maj 2012
Kommunfullmäktige den 24 maj 2012,§ 80
Kommunstyrelsen den 5 juni 2012, § 216
Räddningsnämnden den 3 oktober 2012, § 37
Barn- och utbildningsnämnden den 5 november 2012, § 109
Tekniska nämnden den 21 november 2012, § 101
Kulturnämnden den 19 november 2012, § 51
Socialnämnden den 29 november 2012, § 193
Bygg- och miljönämnden den 14 augusti 2013, § 127
Fastighetsnämnden den 3 september 2013, § 86
Fritidsnämnden den 11 december 2013, § 90
Förslag till Kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 Gislaveds kommun,
daterad den 26 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 358
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Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Margareta Lindgren (S), Peter Bruhn
(MP), Lennart Kastberg (KD), Bengt Petersson (C), Tommy Stensson (S),
Leif Andersson (-), Anders Gustafsson (SD), Gunnel Augustsson (S),
Maria Gullberg Lorentsson (M), Gunilla Westerholm (S), Agneta Karlsson (M)
och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att att de yrkanden, som motionärerna föreslår, ska överföras för att
beaktas i tillämpliga program för att utveckla social hållbarhet i
Gislaveds kommun. Utgångspunkten för arbetet är därvid den
kommunomfattande översiktsplanens ställningstaganden och kommande
handlingsplaner till denna samt tidigare antagna strategier inom detta
utvecklingsområde, samt

att motionen härmed är besvarad.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Remiss - motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) har lämnat in en
motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:

att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska minska och på sikt avskaffas,
att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom,
att snarast ta beslut om att införa barnbokslut, samt
att utreda möjligheten att göra en kommunal barnbudget.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 5 juni 2012, § 216 beslutades att
remittera motion om en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds
kommun, daterad den 7 maj 2012, till samtliga nämnder och kommunstyrelse-
kontoret för yttrande senast den 1 december 2012.

Brandingenjör Johan Rönmark föredrar ärendet.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 5 juni 2012, § 216
Motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun,
daterad den 7 maj 2012.

Räddningsnämnden för Gislaveds och Gnosjö kommuner beslutar

att inget erinra mot förslaget enligt motionen daterad den 7 maj 2012, samt

att se fram emot uppdrag inom nämndens ansvarsområde som föranleds av
eventuella framtida beslut mot bakgrund av motionen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Socialnämnden 

~sterares signatur 

Sn §193 

Sammanträdesdatum 
2012-11-29 

Onr: SN.20 12.83 751 

Svar på motion. kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i 
Gislaveds kommun. 

Ärendebeskrivning 
Marie johansson (5), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) har lämnat in en 
motion om kommunal handlingsplan mot bamfattigdom i Gislaveds kommun. 
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar: 

att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska minska och på sikt avskaffas, 
att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom, 
att snarast ta beslut om att införa barnbokslut, samt 
att utreda möjligheten att göra en kommunal barnbudget. 

Kommunstyrelsen beslutade den S juni 2012 att remittera till samdiga nämnder 
och kommunstyrelsekontoret för yttrande senast den I december 2012. 

Socialförvaltningen har tagit fram ett förslag på yttrande. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott den 14 november 2012, § 108 
Svar på remiss, motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds 
kommun daterat den 2 november 20 12 
Kommunstyrelsen den 5 juni 2012, § 216 
Motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun 
daterad den 7 maj 2012. 

Yrkande 
Börje Malmborg (KO) och Kjell Thelin (S): Socialnämnden ställer sig bakom 
förvaltningens förslag till yttrande med ett tillägg om att nämnden har gett 
förvaltningen i uppdrag att göra en kardäggning för att få en bild av vilka ungdomar 
och barn som lever i ekonomiskt utanförskap och vilka insatser som skulle vara 
lämpliga. 

Propositionsordning 
Ordförande ställer arbetsutskottets förslag mot Börje Malmborgs (KO) och Kjell 
Thelins (S) yrkande och finner nämnden beslutar enligt Börje Malmborgs och Kjell 
Thelins yrkande. 

Socialnämnden beslutar 

in ställa sig bakom förvaltningens förslag på yttrande med vid sammanträdet 
beslutat tillägg angående det uppdrag som förvaltningen tidigare har fått av 
nämnden. 

Expedieras till: 
I FO-chefen 
Kommunstyrelsen 

Utdrags bestyrkande 



Yttrande
1(1)

Socialförvaltningen
Anders Ivar, IFO-chef
Gislaveds kommun
332 80 GISLAVED
Tel. 81037 Fax 0371-821 32
socialforvaltningen@gislaved.se

Ert diarienr: KS 2012-115 2012-11-29
Vårt diarienr: SN.2012.83 Kommunstyrelsen

Svar på remiss
Svar på motion - kommunal handlingsplan mot
barnfattigdom i Gislaveds kommun.

Barnfattigdomen är ett samhällsproblem som har uppmärksammats mer och mer under
senare år. Socialnämnden möter i sina verksamheter barn som lever i fattigdom och har,
utifrån de familjer vi möter, möjligheter att påverka detta på individ- och familjenivå. Genom
att arbeta utifrån ett barnperspektiv och se till barns behov och bästa i utredningar och de
insatser som erbjuds, har vi möjligheter att påverka. Exempel på detta är hushållsekonomisk
rådgivning till barnfamiljer, riktat försörjningsstöd till aktiviteter och inköp, god och
kostnadsfri tillgång till tidiga insatser såsom ungdomsmottagning och familjecentral.
Däremot har det varit svårare för Socialnämnden att föreslå generella insatser, då vi ofta
saknar medel för detta och den typen av insatser inte harmonierar med den lagstiftning och
de riktlinjer vi arbetar efter. Socialnämnden beslutade den 26 april 2012 att avsatta medel på
250 000 kronor för att stödja barn i ekonomiskt utsatta familjer ska användas för att anställa
0,5 kurator på ungdomsmottagningen i syfte att vidareutveckla dess förebyggande och
uppsökande verksamhet och att det i kuratorns arbetsuppgift ska ingå en kartläggning för att
få en bild av vilka ungdomar och barn som lever i ekonomiskt utanförskap och vilka insatser
som skulle vara lämpliga.

I motionen föreslås en kommunal handlingsplan mot barnfattigdom upprättas och
Socialnämnden ställer sig positiv till att delta i ett sådant arbete, där vi kan bidra med våra
kunskaper och erfarenheter av barnfattigdom.

mailto:kommunen@gislaved.se
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Tn §101 Dnr: TN.2012.40 009

Remiss Motion om Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) har lämnat in en
motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun.
Motionärerna föreslår att kommunfullmäktige beslutar:
 att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska minska och på sikt avskaffas,
 att snarast utarbeta en handlingsplan mot barnfattigdom,
 att snarast ta beslut om att införa barnbokslut, samt
 att utreda möjligheten att göra en kommunal barnbudget.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens beslut den 5 juni 2012, §216.
Motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun,
daterad den 7 maj 2012.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden den 7 november 2012, §64.

Tf teknisk chef Gunnar Gustavsson redogör för ärendet.

Tekniska nämnden beslutar

att tillstyrka motionen men konstaterar att det inom nämndens ansvarsområde
finns få möjligheter att påverka barnfattigdom i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Tekniska kontoret
Kommunstyrelsen



BARN- OCH UTBILDNINGSFÖRVALTNINGEN 1 (3)

Handläggare 2012-10-10
Helena Johansson Dnr: BU.2012.71
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Motion Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds
kommun
Yttrande

Ärendebeskrivning
Marie Johansson (S), Bo Kärreskog (S) och Ylva Samuelsson (S) har lämnat
in en motion om kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds
kommun. Motionärerna föreslår: att uttala att barnfattigdom i Gislaved ska
minska och på sikt avskaffas, att snarast utarbeta en handlingsplan mot
barnfattigdom, att snarast ta beslut om att införa barnbokslut, samt att
utreda möjligheten att göra en kommunal barnbudget. Kommunstyrelsen
beslutade 2012-06-05, §216, att remittera motionen till samtliga nämnder
för yttrande senast 2012-12-01.

Barn- och utbildningsförvaltningens förslag till yttrande

Införande av barnbokslut
Barn- och utbildningsförvaltningen är tveksam till införande av barnbokslut.
Om barnbokslut införs i Gislaveds kommun ska tanken vara klar på vilket
sätt detta kan ge positiva effekter för barnens förhållanden i Gislaveds
kommun.

Ska barnbokslut införas är det viktigt att samtliga förvaltningar ingår för att
inte begränsa möjligheterna till ett förbättringsarbete för barn och ungdom.
Bokslutet bör utgöras av indikatorer som visar hur barns och ungdomars
situation ser ut i Gislaveds kommun. Barnkonventionens fyra
grundprinciper bör ligga till grund för arbetet.

 Barns rätt till likvärdiga villkor
 Barns rätt i främsta rummet
 Barns rätt till liv och utveckling
 Barns rätt att uttrycka åsikter

Handlingsplan mot barnfattigdom
Om en handlingsplan mot barnfattigdom ska tas fram kan barn- och
utbildningsnämnden framför allt fokusera på lagstiftningen om en avgiftsfri
skola och verka för att kompensera barns olika förutsättningar och ge stöd
och hjälp. Information kan lämnas till utsatta familjer om vilka möjligheter
det finns till stöd och hjälp.

Införande av barnbudget
Barn- och utbildningsförvaltningen kan inte se att en särskild barnbudget,
utöver ordinarie budget för barn- och utbildningsnämndens verksamhet,
kan ge några effekter för att minska barnfattigdomen.

Beslutsunderlag
Motion Kommunal handlingsplan mot barnfattigdom i Gislaveds kommun,
daterad 2012-05-07.
Kommunstyrelsens beslut 2012-06-05, §216.

Barn- och utbildningsförvaltningen s förslag till beslut

att anta yttrande över motion om kommunal handlingsplan mot
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barnfattigdom i Gislaveds kommun, enligt förslag daterat 2012-10-10

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



l'vIotion till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun. 

Förändring av reglemente till Kommunala Rådet for funktionshinder. 

Det reglemente som finns idag är antaget 20 november 2013 och detta gjonl~ utan att remittera 

ftägan.tiD samtliga handikapporganBdioner. Reglementet finns att tillgå på kommunens 

bemsida. 

Efter att ha läst och jämfört Reglementet tör KPR och KRF bar Sverigedemokratema kommit 

fram tiD att vi viD göra Wsa förändringar i KRF:s reglemente. Därt'örföreslår 

Sverigedemokratema: 

Att: :första stycket under punkt 2 ändras till Kommunen skall samråda och infoImera om 
verksamheten, planerade :förändringar samt resultatet av olika åtgärder som har eller kan få 
aktualitet för kommunens funktionshindrade. Kommunen ska inhämta synpunkter från 
KRF i tidigt skede så att rådets synpunkter och :förslag kan påverka ärendets handläggning 
i aktuell nämnd eller styrelse. 

Att: Texten Ätta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare utses av handikapprörelsen. Ändras till 

De lokal:föreningar :för funktionshindrade som bedriver en organiserad verksamhet 
inom kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen :för alla funktionshindrade 
och deras anhöriga, äger rätt till representation i KRF. Varje handikappförening utser en 
(l) ledamot och en (l) ersättare. 

Att: Följande text läggs till i reglementet. 

4: Övrigt 
Rådets ledamöter erbjuds utbildning minst fyra gånger per mandatperiod. 

Rådet sammanträderfyra gånger per år då ersättning utgår enligt gällande beslut. 

Att: Detta :förslaget till nytt reglemente går ut på remiss till samtliga 
handikapporganisationer inom Gislaveds kommun 

För Sverigedemokratema i Gislaved den 25 augusti 2015. 

t GIU '1#fMA_~u/f' 
lJieder Winnelirandt 

~ %-1') ~ Kol'1MlMftlL&\'\~ 
~9&00Tl01~ ~-MtL)A4 ~okiv1 

·l1lJA I(OH t--\l.M .s"N(tBt. J'f1-A ~~ \ ~ f4tEP14 Ifvlq 
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Ks §387 Dnr: KS.2015.204

Svar på motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet
för funktionshinder

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) har den 27 augusti 2015 lämnat en motion med
förslag om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder
(KRF).

Motionären föreslår ett antal förändringar i reglementet som skulle göra det
mer i överensstämmelse med reglementet för Kommunala Pensionärsrådet
(KPR). Han menar att det reglemente som finns i dag antogs redan i november
2013, och att detta gjordes utan att remittera frågan till samtliga handikapp-
organisationer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 9 september 2015 motionen
till socialnämnden för beredning.

Socialnämnden har den 27 oktober 2015 yttrat sig över motionen och beslutat
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen besvarad med hänsyn tagen
till att en revidering planeras inför 2017, samt att i nästa revidering av
reglementet för Kommunala rådet för funktionhinder överväga de förslag som
inkommit i motionen.

Kommunstyrelseförvaltningen beredde därefter motionen med beaktande av
motionens innehåll och socialnämndens yttrande och fann då skäl att föreslå
att översyn av reglementet görs snarast, eftersom strukturen i reglemente för
de båda referensgrupperna KPR och KRF inte överensstämmer. Motivet till
bedömningen är att det är rimligt att reglementena för de båda
referensorganen har samma struktur och uppbyggnad, dvs. organisation och
representation samt arbetssätt är likvärdiga, dock med hänsyn tagen till de
specifika verksamhets-områdena. Det är också lämpligt att översyn av
reglementen görs så tidigt som möjligt under en mandatperiod. Reglementet
för KPR omarbetades 2014 – 2015 och antogs efter kompletterande
beredningar i augusti 2015 av komunfullmäktige. Reglementet för KRF är
antaget den 20 november 2013, dvs. under förra mandatperioden. Det skedde
i samband med att begrepps-förändring gjordes; från Handikapprådet till
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF).

Båda reglementena borde ha överarbetats samtidigt. Slutsatsen av
beredningen blev att reglementet för KPF bör ses över snarast, varvid de
synpunkter som motionären anfört ska, som socialnämnden också framför i
sitt yttrande, övervägas.

Kommunstyrelsen återremitterade den 20 april 2016 motionen till social-
nämnden för bedömning av möjligheten att bifalla motionen med angiven
tidsplan. Kommunstyrelsens uppfattning var att förslag till svar på motionen
borde vara att bifalla den, såtillvida att reglementet för KRF ska ses över
snarast så att det får en likartad struktur som reglementet för KPR. Vid denna
översyn, som var ett uppdrag till socialnämnden, ska motionärens synpunkter
övervägas. Inriktningen är att reglementet ska vara antaget under 2016.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 387 (forts.)

Socialnämnden har den 27 september 2016 besvarat återremissen genom att
överlämna ett förslag till nytt reglemente för KRF att gälla från och med januari
2017. I socialförvaltningens beredning för att ta fram förslag till reglemente,
som är likvärdigt det för KPR, har avsnitt 4 tillagts, vilket tidigare saknades.
Vidare har ett förtydligande gjorts att KRF är ett referensråd för hela
kommunen, även om det organisatoriskt hör till socialnämnden. Samtliga
förslag i motionen har övervägts men några har inte tagits in; främst för att de
inte överensstämmer med reglementet för KPR.

KRF har dock varit delaktigt i beredningen av förslaget till reglemente via
rådsmöte och har haft möjlighet att lämna skriftliga synpunkter, men några
sådana har inte lämnats.

Motionen kan genom socialnämndens förslag till reviderat reglemente för KRF
anses vara bifallen.

Förslag till reglemente för KRF föreläggs kommunfullmäktige för beslut i
särskilt ärende efter att kommunfullmäktige beslutat om motionssvaret.

Beslutsunderlag
Motion om förändring av reglemente till Kommunala Rådet för funktionshinder
Kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 97
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 2015, § 125
Socialnämnden den 27 oktober 2015, § 98
Reglemente för KRF, antaget av kommunfullmäktige den 20 november 2013,
§142
Reglemente för KPR, antaget av kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 105
Kommunstyrelseförvaltningen: PM, daterad den 1 april 2016, Beredning av svar
på motion om för ändring av reglemente för Kommunala rådet för
funktionshinder
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 138
Socialnämnden den 27 september 2016, § 103
Utdrag ur protokoll från KRF den 23 augusti 2016, § 7
Förslag till reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder (KRF), daterat
den 27 september 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2016
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 359

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Anders Gustafsson (SD)
och Bengt Petersson (C): Bifall till förslaget

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen är bifallen genom socialnämndens åtgärd att överlämna förslag
till nytt reglemente, i vilket motionärens synpunkter är beaktade samt i
huvudsak tillgodosedda.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Allmänt

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer
främja goda miljöer i kommunen.

Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare
för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

KRF har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

2. Arbetsuppgifter

Kommunen ska samråda och informera rådet om verksamheten, planerade förändringar och
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med olika funktionshinder.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KRF i tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället.

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning

Kommunala rådet för funktionshinder är organisatoriskt knutet under Socialnämnden.

Representanter som väljs ska verka och bo i kommunen.

Åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/
samorganisationer för handikappade måste vara verksamma i kommunen för att äga rätt till
representation i det Kommunala rådet för funktionshinder. Handikapporganisationernas ledamöter
utses för den tiden som man är vald av organisationen.

Fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare utses bland politiker, varvid en (1) ska vara ledamot i
Kommunstyrelsen, tre (3) i Socialnämnden och en (1) i Barn- och utbildningsnämnden.

En (1) tjänsteman från följande förvaltningar ska ständigt adjungeras: Tekniska kontoret,
Fastighetskontoret, Bygg- och planenheten, Gislavedshus AB och Socialförvaltningen. Kommunala
rådet för funktionshinder har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera ledamot från andra
nämnder och styrelser eller tjänstemän från förvaltningarna.

4. Övrigt

KRF:s ledamöter erbjuds utbildning vid ny mandatperiod. Rådet sammanträder fyra gånger per år, då
ersättning utgår enligt gällande beslut.
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1. Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnads-

förhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i nära samverkan med 

organisationer främja goda miljöer i kommunen.  

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds 

Kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 

företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella 

möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.  

 

KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller 

styrelse.  
 

 

2. Arbetsuppgifter 
Kommunen skall samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar samt 

resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. 

Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och 

förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.  

 

Därigenom ges pensionärsorganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets 

insatser. Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för 

förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 

lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. 
 

 

3. Kommunala pensionärsrådets sammansättning 
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Socialnämnden. Ordförande och vice 

ordförande i pensionärsrådet är Socialnämndens ordförande och1:e vice ordförande.  

De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom 

kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för alla pensionärer, äger rätt till 

representation i KPR. Varje pensionärsförening utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

Pensionärsföreningarnas ledamöter utses för samma tid som förtroendevalda, ska bo och 

verka i Gislaveds kommun.  

 

Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses av socialnämnden. En (1) ledamot och en (1) 

ersättare utses av kommunstyrelsen. Andra tjänstemän och politiker kan adjungeras till KPR. 

 

 

4.  Övrigt  
Pensionärsrådets ledamöter erbjuds utbildning vid ny mandatperiod. Rådet sammanträder 

fyra gånger per år då ersättning utgår enligt gällande beslut. 
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-27 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §103 Dnr: SN.2015.81 701

Motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet för
funktionshinder

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) lämnade den 27 augusti 2015 in en motion med
förslag om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder
(KRF). Motionären föreslår att ett antal förändringar i reglementet görs, vilka
skulle göra det mer i överensstämmelse med reglementet för Kommunala
Pensionärsrådet (KPR). Han menar att det reglemente som finns i dag antogs
redan i november 2013, och att detta gjordes utan att remittera frågan till
samtliga handikapporganisationer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 9 september 2015 motionen
till socialnämnden för beredning. Socialnämnden behandlade motionen den 27
oktober 2015 och beslutade enligt följande: "att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänsyn tagen till att en revidering planeras inför
2017, samt att i nästa revidering av reglementet för Kommunala rådet för
funktionshinder överväga de förslag som inkommit i motionen".

Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2016 att "återremmitera motionen
om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder till
socialnämnden för bedömning av kommunstyrelsens förslag till motionssvar
vad gäller angiven tidplan."

Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att reglementena för de båda
referensorganen har samma struktur och uppbyggnad. Kommunstyrelsen anser
också att det är lämpligt att översyn av reglementen görs så tidigt som möjligt
under en mandatperiod. Reglementet för KPR omarbetades 2014 – 2015 och
antogs efter kompletterande beredningar i augusti 2015 av kommunfullmäktige.
Reglementet för KRF är antaget den 20 november 2013, dvs. under förra
mandatperioden. Det skedde i samband med att begreppsförändring gjordes;
från Handikapprådet till Kommunala rådet för funktionshinder (KRF). Enligt
kommunstyrelsen borde båda reglementena ha setts över samtidigt och
reglementet för KRF bör därför ses över snarast. Enligt kommunstyrelsen ska
de synpunkter som motionären anför övervägas. Kommunstyrelsen förslag är
att bifalla motionen, såtillvida att reglementet för KRF ska ses över snarast så
att det får en likartad struktur som reglementet för KPR. Reglementet ska
vara antaget under 2016. Ärendet återremitteras därför till socialnämnden för
bedömning av möjligheten att bifalla motionen med angiven tidsplan.

Socialförvaltningen har vidare handlagt ärendet och har tagit fram ett förslag på
förändring av reglementet. Förslaget innebär ett tillägg av avsnitt 4 Övrigt samt
ett förtydligande vad gäller att rådet är ett referensråd till kommunen, och inte
bara till socialnämnden, som det står i det nuvarande reglementet. Genom
dessa förändringar kommer reglementena vara mer lika varandra och i stora
drag vara lika dana och innehålla samma information, fastän utformningen
skiljer sig något åt.

Förslaget presenterades och diskuterades på rådets sammanträde den 23
augusti 2016. Inga synpunkter lämnades på mötet och inte heller några
skriftliga synpunkter har lämnats in efteråt.
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

forts § 103

Yrkande
Margareta Lindgren (S):

Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens arbetsutskott den 13 september 2016, § 35
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2016
Förslag på nytt reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder daterat
den 7 september 2016
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 138
Socialnämnden den 27 oktober 2015, § 98
Sverigedemokraternas motion till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun,
daterad den 25 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 2015, § 125
Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder, antaget av
kommunfullmäktige den 20 november 2013

Socialnämnden beslutar

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig bakom förslaget på nytt reglemente för Kommunala rådet för
funktionshinder, att gälla från och med januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp



CENTERPARTIET 

Gislaved 20161121 

Till valberedningen 

i Gislaveds kommun 

Nominering till ledamot i Kommunhus AB 

Vi vill nominera Carina Johansson som ledamot i Gislaved Kommunhus AB 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Håkan Josefsson 

Vice Gruppledare 



Gislaved den 22 november 2016 

moderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering av l:e vice ordförande Gislaveds kommunhus AB. 

Den lnoderata fullmäktigegruppen vill son1 l:e vice styrelseordförande i Gislaveds kOInmunhus 
AB nominera Niclas Palmgren, Gislaved. 

För den moderata fulln1äktigegruppen 

\ Ll,~ 
Maria Gullberg Lorensson (M) 
Vice gruppledare 



Gislaved den 22 november 2016 

Nominering av ledamot Gislaveds kommunhus AB. 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Den moderata fullnläktigegruppen vill som ledanlot i Gislaveds kOnl1TIUnhus AB nOlTIinera 
Agneta Karlsson, Smålandsstenar. 



oc a de ok e na 
FRAMTIDSPARTIET GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 24 oktober 2016 

Nominering till Gislaveds Kommunhus AB 
Som ordförande Marie Johansson 

Torsgatan 1 
33236 Gislaved 

Gislaved dag som ovan, 

M~wt~, 
Margareta Lindgren 
Socialdemokraterna 

Marie-Louise Denetz 
Mossarpsvägen 6 
33236 Gislaved 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 



GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
2 

Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Vb § 38 Dnr: KS.20 16.3 

Val av styrelseledamöter, ordförande, I:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i Gislaveds Kommunhus AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 17 november 2016 att bilda ett bolag med 
namnet Gislaveds Kommunhus AB. Enligt bolagsordningen som fastställdes av 
kommunfullmäktige ska styrelsen bestå av fem ledamöter som utses bland 
kommunstyrelsens ordinarie ledamöter. 

Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 

Kommunfullmäktige utser också ordförande, I:e vice ordförande och 2:e vice 
ordförande i bolagets styrelse som är personunion med kommunstyrelsens 
presidium. 

När det gäller val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant beslutade 
kommunfullmäktige den 15 december 2014 att delegera till de revisorer som valts 
för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet att inom sig utse de 
personer som ska vara lekmannarevisorer i helägda bolag. 

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Marie Johansson (S) som ordförande 
och Marie-Louise Dinäss (S) som ledamot. 
Moderaterna i Gislaved har nominerat Nic\as Palmgren (M) som I:e vice 
ordförande och Agneta Karlsson (M) som ledamot. 
Centerpartiet har nominerat Carina Johansson (C) som 2:e vice ordförande. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 24 oktober 2016 
Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 22 november 2016 
Nominering från Centerpartiet, daterad den 21 november 2016 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Marie Johansson (S), Torsgatan I, 332 36 Gislaved, som ordförande i 
Gislaveds Kommunhus AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Nic\as Palmgren (M), Slätteryd 22, 332 92 Gislaved, som I:e vice 
ordförande i Gislaveds Kommunhus AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Carina Johansson (C), Södra Tånghult 10, 33491 Anderstorp, som 2:e 
vice ordförande i Gislaveds Kommunhus AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Marie-Louis Dinäss (S), Mossarpsvägen 6, 332 36 Gislaved, som 
ledamot i Gislaveds Kommunhus AB till och med årsstämman 2019, samt 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

JJN A-7: 



GISLA VEDS KOMMUN 

Valberedningens presidium 

Vb § 38 (forts.) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Sida 
3 

ill välja Agneta Karlsson (M). Åtterås Madegård I. 333 91 Smålandsstenar som 
ledamot i Gislaveds Kommunhus AB till och med årsstämman 2019. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

YJ~l #-4. 



CENTERPARTIET 

Gislaved 20161121 

Till valberedningen 

i Gislaveds kommun 

Nominering till ledamot i Gislaved Näringsliv AB (GNAB) 

Vi vill nominera Carina Johansson som ledamot i Gislaved Näringsliv AB 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Håkan Josefsson 

Vice Gruppledare 



2016‐11‐22 
 
Hej igen! 
 
Detta är L:s formella anmälan av Björn Olsson som ersättare i GNAB. 
 
MVH 
 



Gislaved den 22 november 2016 

moderaterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kOITIlnUn 

Nominering av vice ordförande samt suppleant i Gislaveds Näringslivs AB. 

I samband med ombildingen av Gislaveds Näringslivs AB (GNAB) vill den moderata 
fulhnäktigegruppen fortsatt nOIninera såsom ledaInot och vice ordförande Niclas Palmgren, 
Gislaved samt SOIn fortsatt suppleant i styrelsen nominera Anton Sjödell, Reftele. 

För den moderata fullmäktigegruppen 

Ulo\a,~ 
Maria Gullberg Lorensson (M) 
Vice gruppledare 



Protokoll Näringslivsrådet styrelsemöte, (arg nr 828500-4944) 

Datum: 2016 1031 Plats: Per capsulum 

Närvarande: 
Morgan Ryhman (Ordf) 
Therese Wilson 
Stefan Josefsson 
Kjell Eberstål 
Mattias Hogane 

Berith Ollhage 
Anders Ohrgren 

Jaana Fransson 
Johan Alexandersson 

1. Ordförande förklarar mötet öppnat. 

2 Till sekreterare väljs Mattias Hogane. 

3 Dagordningen godkånns och mötet är behörigt sammankallat. 

4 Morgan Ryhman väljs till ordförande och Johan Alexandersson till justeringsman. 

5 Föregaende protokoll föredrogs utan kommentarer. 

6. Nominering av näringslivsrådets representanter, ledamöter och suppleanter, till GNAB. 

Mattias Hogane har av ordföranden i näringslivsradet fatt i uppdrag att agera valberedning för 
nominering av näringslivsrådets representanter till GNAB tör de kommande två verksamhetsaren, 
170101-181231. Mattias har efter samtal med samtliga medlemmar i näringslivsrådet funnit att en 
enighet finns i att nedan kandidater nomineras till GNAB:s styrelse. 

Morgan Ryhman, ledamot och ordförande 

Kjell Eberstahl, ledamot 

Berith Ollhage, ledamot 

Jacob Axelsson, 1:a suppleant 

Jaana Fransson, 2:a suppleant 

Johan Alexandersson, 3:e suppleant 

7. Övrig fraga - ingen övrig fraga behandlades. 

8 Mötet avslutas . 

Mattias Hogane 
Vid Protokollet. 

.I 

------



s ok erna 
FRAMTIDSPARTIET GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 24 oktober 2016 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering till Gislaveds Näringslivs AB 

Som ordinarie ledamot 

Som ersättare 

Gislaved dag som ovan, 

Tommy Stensson 
Klintens väg 2 
Burseryd 

Gunnel Augustsson 
Slättvägen 10 
Anderstorp 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Vb § 39 Dnr: KS.20 16.3 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande och vice 
ordförande i Gislaved Näringsliv AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 22 september 2016 att förvärva 
Gislavedregionens näringslivs råds respektive Gislaveds Handelsråds aktier i 
Gislaved Näringsliv AB. Kommunfullmäktige behandlade den 17 november ny 
bolagsordning för Gislaved Näringsliv AB. 

Med anledning av dessa förändringar ska ny styrelse väljas. Styrelsen ska bestå av 
sex ledamöter inklusive ordförande. För dessa ska även utses sex suppleanter. 
Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för tiden från den 
årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige som förrättats 
intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till kommunfullmäktige. 
Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice ordförande i styrelsen. 

Tre ledamöter nomineras bland kommunens förtroendevalda medan tre 
ledamöter nomineras av Gislavedregionens Näringslivsråd. Motsvarande gäller för 
suppleanterna. Näringslivsrådet nominerar bland sina nominerade ledamöter 
ordförande medan vice ordförande hämtas bland de förtroendevalda ledamöterna. 

Moderaterna i Gislaved har nominerat Niclas Palmgren (M) som vice ordförande 
och Anton SjödelI (M) som ersättare. 
Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Tommy Stensson (S) som ledamot 
och Gunnel Augustsson (S) som ersättare. 
Centerpartiet har nominerat Carina Johansson (C) som ledamot. 
Liberalerna har nominerat Björn Olsson (L) som ersättare. 
Gislavedregionens Näringslivsråd har nominerat Morgan Ryhman som ordförande, 
Kjell Eberståhl och Berit Ollhage som ledamöter, Jacob Axelsson, Jaana Fransson 
samt Johan Alexandersson som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 22 november 2016 
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 24 oktober 2016 
Nominering från Centerpartiet i Gislaved, daterad den 21 november 2016 
Nominering från Liberalerna i Gislaved, daterad den 22 november 2016 
Nominering från Gislavedregionens Näringslivsråd, daterad den 31 oktober 2016 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Morgan Ryhman, Box 83, 334 22 Anderstorp, som ordförande i 
Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Niclas Palmgren (M), Slätteryd 22, 332 92 Gislaved, som vice 
ordförande i Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

PIJ 7f-~ 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Justerares signatur 

Vb § 39 (forts.) 

att välja Tommy Stensson (S), Klintens väg 2, 33026 Burseryd, som ledamot i 
Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Carina Johansson (C), Södra Tånghult 10, 334 91 Anderstorp, som 
ledamot i Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Kjell Eberståhl, Enevägen 2, 330 27 Hestra, som ledamot i Gislaved 
Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Berit Ollhage, Box 46, 332 21 Gislaved, som ledamot i Gislaved 
Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Anton SjödelI (M), Skedesvägen 5, 330 21 Reftele, som ersättare i 
Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Gunnel Augustsson (S), Slättvägen 10, 334 32 Anderstorp, som 
ersättare i Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Björn Olsson (L), Södra Storgatan 24, 332 33 Gislaved, som ersättare i 
Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Jakob Axelsson, Lummarevägen 18, 331 55 Värnamo, som ersättare i 
Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Jaana Fransson, Storgatan 23, 334 33 Anderstorp, som ersättare i 
Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019, samt 

att välja Johan Alexandersson, Frostbacka Gård, 330 26 Burseryd, som 
ersättare i Gislaved Näringslivsråd AB till och med årsstämman 2019. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



CENTERPARTIET 

Gislaved 20161121 

Till valberedningen 

i Gislaveds kommun 

Nominering till ledamot i Gislaved Energi Koncern AB 

Vi vill nominera Berith Ollhage som ledamot i Gislaved Energi Koncern AB 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Carina Johansson 

Gruppledare 



2016-11-22 

 

Hej! 

Då nominerar L  Lars Park till Gisl. Energi Koncern 

MVH 

Bertil Brodén - styrelsemedlem o valberedare i L 

 



Gislaved den 22 november 2016 

odera erna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds k0l11l11Un 

Nominering av ledamöter Gislaved Energi Koncern AB med dotterbolag. 

Den moderata fullnläktigegruppen vill till det nybildade bolaget Gislaved Energi Koncern AB 
nominera såsOIn ordförande Bengt-Anders Johansson, Gislaved och som ordinarie ledamot 
Lennart Carlsson, Gislaved Sal11t som suppleant Pia Hellqvist, Anderstorp. I dotterbolagen 
Gislaved Energi AB och Gislaved Energiring AB önskar vi ej göra några förändringar utan det 
är personunion 111ed ovanstående nOInineringar. 

rata fullnläktigegruppen 



1

Maria Thorup

Från: Peter Bruhn
Skickat: den 28 november 2016 10:01
Till: Maria Thorup
Ämne: Nominering ersättare Gislaved Energi Koncern AB

Miljöpartiet de gröna i Gislaved nominerar härmed som ersättare i Gislaved Energi Koncern AB: 
Peter Bruhn 
Töråsvägen 6 
334 33 Anderstorp 
 
Peter Bruhn 
Gruppledare 
Miljöpartiet de gröna i Gislaved 
 
Skickat från min iPad 



emak na • aCla 
FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 24 oktober 2016 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Nominering till Gislaved Energi AB med tillhörande dotterbolag 

Som ordinarie ledamot 

Som ersättare 

Gislaved dag som ovan, 

Sören Svensson 
Norra Storgatan 37 
Gislaved 

Sara-Lena Bengtsdotter 
Pukgränd 9 
Gislaved 

Eva Eliasson 
Södergatan 45 
Gislaveds 

Frank Josefsson 
Ringvägen 27 
Hestra 

o 
ocialdemokraterna 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Vb §40 Dnr: KS.20 16.3 

Val av styrelseledamöter och styrelsesuppleanter, ordförande och vice 
ordförande i Gislaved Energi Koncern AB 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade den 20 oktober 2016 att godkänna struktur för 
energikoncernen Gislaved Energi AB. Kommunfullmäktige beslutade den 17 
november om bolagsordning för Gislaved Energi Koncern AB. 

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter samt lägst tre och högst 
sju suppleanter. Styrelsen utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun för 
tiden från den årsstämma som följer närmast efter det val till kommunfullmäktige 
som förrättats intill slutet av den årsstämma som följer efter nästa val till 
kommunfullmäktige. Kommunfullmäktige utser också ordförande och vice 
ordförande i bolagets styrelse. Övriga bolag i koncern har fem ledamöter och fem 
suppleanter. Utgångspunkten är samma antal ledamöter i alla tre styrelserna. 

När det gäller val av lekmannarevisor och lekmannarevisorsuppleant beslutade 
kommunfullmäktige den I S december 2014 att delegera till de revisorer som valts 
för granskning av styrelsen och övriga nämnders verksamhet att inom sig utse de 
personer som ska vara lekmannarevisorer i helägda bolag. 

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Sören Svensson (S) som vice 
ordförande och Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) som ordinarie ledamot samt 
Eva Eliasson (S) och Frank Josefsson (S) som ersättare. 
Moderaterna i Gislaved har nominerat Bengt-Anders Johansson (M) som 
ordförande och Lennart Carlsson (M) som ordinarie ledamot samt Pia Hellqvist 
(M) som ersättare. 
Centerpartiet i Gislaved har nominerat Berit Ollhage (C) som ordinarie ledamot. 
Miljöpartiet har nominerat Peter Bruhn (MP) som ersättare och Liberalerna har 
nominerat Lars Park (L) som ersättare. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad den 24 oktober 2016. 
Nominering från Moderaterna i Gislaved, daterad den 22 november 2016 
Nominering från Centerpartiet daterad den 21 november 2016 
Nominering från Liberalerna, daterad den 23 november 2016 
Nominering från Miljöpartiet, daterad den 23 november 2016 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Bengt-Anders Johansson (M), Släthult II, 333 91 Smålandsstenar, som 
ordförande i Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Sören Svensson (S), Norra Storgatan 37, 332 30 Gislaved, som vice 
ordförande i Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

iJ~J 4-t(. 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Justerares signatur 

JJAA ~ 

Vb § 40 (forts.) 

att välja Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S), Pukgränd 9, 332 31 Gislaved, som 
ordinarie ledamot i Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 
2019, 

att välja Lennart Carlsson (M), Bosebo Lunden I, 332 91 Gislaved, som 
ordinarie ledamot i Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 
2019, 

att välja Berit Ollhage (C), Box 46, 332 21 Gislaved, som ordinarie ledamot i 
Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Eva Eliasson (S), Södergatan 45, 332 31 Gislaved, som ersättare i 
Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Frank Josefsson (S) , Ringvägen 27, 330 27 Hestra, som ersättare i 
Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Pia Hellqvist (M), Ågatan 81, 334 32 Anderstorp, som ersättare i 
Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, 

att välja Peter Bruhn (MP), Töråsvägen 6, 33433 Anderstorp, som ersättare i 
Gislaved Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019, samt 

m välja Lars Park (L), Lindvägen II, 332 33 Gislaved, som ersättare i Gislaved 
Energi Koncern AB till och med årsstämman 2019. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



CENTERPARTIET 

Gislaved 20161121 

Till valberedningen 

i Gislaveds kommun 

Nominering till bolagsombud Gislaved kommunhus AB 

Vi vill nominera Inga-Maj Eleholt som bolagsombuds ersättare till Gislaved kommunhus AB 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

~~~2~M 
Gruppledare 



Gislaved den 25 november 

Nominering till Gislaveds Kommunhus AB 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Som bolagsombud Ylva Samuelsson 
Kindvägen 20 
33026 Burseryd 

Gislaved dag som ovan, 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Justerares signatur 

Vb §41 Dnr: KS.20 16.3 

Val av bolagsombud för bolagsstämma med Gislaveds Kommunhus AB 
och de delägda aktiebolagen 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige behandlade den 17 november 2016 revidering av 
företagspolicy. I samband med det gav kommunfullmäktige valberedningen i 
uppdrag att ta fram förslag till kommunfullmäktige på bolagsombud för 
bolagsstämma med Gislaveds Kommunhus AB och de delägda aktiebolagen. 

Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Ylva Samuelsson (S) som ordinarie 
bolagsombud. 
Centerpartiet har nominerat Inga-Maj Eleholt (C) som ersättande bolagsombud. 

Beslutsunderlag 
Nominering från Socialdemokraterna i Gislaved, daterad november 2016 
Nominering från Centerpartiet i Gislaved, daterad november 2016 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Ylva Samuelsson, Kindvägen 20, 330 26 Burseryd, som ordinarie 
bolagsombud för bolagsstämma med dotterbolagen i Gislaveds Kommunhus 
AB till och med 2018-12-31 , samt 

att välja Inga-Maj Eleholt, Åtterås Bäckegård l, 333 91 Smålandsstenar, som 
ersättande bolagsombud för bolagsstämma med dotterbolagen i Gislaveds 
Kommunhus AB till och med 2018-12-31. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Gislaved 20161125 

Till Gislaveds kommun 

Avsägelse Gisletorp lokaler AB 

Jag vill avsäga mig uppdraget som ledamot i Gisletorp lokaler AB 

{;C(M~Jo~ 
Carina Johansson Centerpartiet 



Gislaved 20161125 

Till Gislaveds kommun 

Avsägelse Gisletorp lokaler AB 

Jag vill avsäga mig uppdraget som ersättare i Gisletorp lokaler AB 

Håkan Josefsson Centerpartiet 



CENTERPARTIET 

Gislaved 20161121 

Till valberedningen 

i Gislaveds kommun 

Nominering till ledamot Gisletorp lokaler AB 

Vi vill nominera Carina Johansson som ny ersättare i Gisletorp lokaler AB 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

Håkan Josefsson 

Vice Gruppledare 



CENTERPARTIET 

Gislaved 20161121 

Till valberedningen 

i Gislaveds kommun 

Nominering till ledamot Gisletorp lokaler AB 

Vi vill nominera Håkan Josefsson som ny ledamot i Gisletorp lokaler AB 

För Centerpartiets fullmäktigegrupp 

~M1Mt7~1Y? 
Carina Johansson 

Gruppledare 



Begäran avenledigande. 

GISLAVED 
2016-11-22 

Kommunfullmäktige 
Gislaveds kommun 

Då det skall ske lite bolagsombildningar i den nya koncernen för Gislaveds kommuns bolag 
och jag avses bli nominerad till koncernstyreIsen önskar jag bli entledigad som ledamot och 
styrelsens ordförande i Gisletorp Lokaler AB efter den 31/12 - 2016. 



Gislaved den 22 november 2016 

moder 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds komnlun 

Nominering av styrelseordförande Gisletorp Lokaler AB. 

Den moderata fullmäktigegruppen vill sonl ny styrelseordförande från och med 2017-0 l-O l i 
Gisletorp Lokaler AB efter Niclas Palmgren nominera Björn Björkman, Anderstorp. 

n 1 erata fulhlläktigegruppen 



l So ialdem 
~ FRAMTIDSPARTIET I GISLAVEDS 

e n 
KOMMUN 

Gislaved den 24 oktober 2016 

Avsägelse från förtroendeuppdrag 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Jag avsäger mig här med uppdraget som ledamot och vice ordförande i Gisletorp 
lokaler AB samt som ledamot i Gislaveds Näringslivs AB från den 1 januari 2017 

Gislaved dag som ovan, 



r ter a 
FRAMTIDSPARTIET GISLAVEDS KOMMUN 

Gislaved den 24 oktober 2016 

Nominering till Gisletorp Lokaler AB 

Som ordinarie ledamot och vice ordförande 

Som ordinarie ledamot 

Gislaved dag som ovan, 

n on 
Socialdemokraterna 

Till 
Valberedningen 
i Gislaveds kommun 

Gunnel Augustsson 
Slättvägen 1 O 
Anderstorp 

Pelle Gullberg 
Granhult 3 
33392 Broaryd 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Vb §42 Dnr: KS.20 16.3 

Fyllnadsval, Entledigande av ordförande, vice ordförande och ledamot i 
Gisletorp Lokaler AB samt val av ny ordförande, vice ordförande och 
ledamot. 

Ärendebeskrivning 
Niclas Palmgren (M) har begärt entledigande från uppdraget som ordförande i 
Gisletorp Lokaler AB. 
Marie Johansson (S) har begärt entledigande från uppdraget som vice ordförande i 
Gisletorp Lokaler AB. 
Carina Johansson (C) har begärt entledigande från uppdraget som ledamot i 
Gisletorp Lokaler AB för att nomineras som ersättare i stället för Håkan 
Josefsson. 

Moderaterna i Gislaved har nominerat Björn Björkman (M) som ny ordförande i 
Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I. 
Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Gunnel Augustsson (S), nuvarande 
ledamot i Gisletorp Lokaler AB, som ny vice ordförande från och med 2017-0 I-O I 
vilket innebär att ny ledamot måste väljas in. 
Socialdemokraterna i Gislaved har nominerat Pelle Gullberg (S) som ny ledamot i 
Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I. 
Centerpartiet i Gislaved har nominerat Håkan Josefsson (C) som ny ledamot och 
Carina Johansson (C) som ny ersättare från och med 2017-0 l-O I. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse från Niclas Palmgren (M), daterad den 22 november 2016 
Avsägelse från Marie Johansson (S), daterad den 24 oktober 2016 
Avsägelse från Carina Johansson (C), daterad den 21 november 2016 
Avsägelse från Håkan Josefsson (C), daterad den 21 november 2016 
Nominering från Moderaterna, daterad den 22 november 2016 
Nominering från Socialdemokraterna, daterad den 24 oktober 2016 
Nominering från Centerpartiet, daterad den 21 november 2016 

Valberedningens förslag till beslut 

Kommunfullmäktige beslutar 

att godkänna Niclas Palmgrens (M) begäran om entledigande från uppdraget 
som ordförande i Gisletorp Lokaler AB, 

att godkänna Marie Johanssons (S) begäran om entledigande från uppdraget 
som vice ordförande i Gisletorp Lokaler AB, 

att välja Björn Björkman (M), Karlavägen 3, 334 31 Anderstorp, som ny 
ordförande i Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I till och med 
bolagsstämman 2019, 

att välja Gunnel Augustsson (S), Slättvägen 10, 334 32 Anderstorp, som ny vice 
ordförande i Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I till och med 
bolagsstämman 2019, 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 

~H ?tG 
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Valberedningens presidium Sammanträdesdatum 
2016-11-28 

Justerares signatur 

itu Tfr;..' 

Vb § 42 (forts) 

att välja Pelle Gullberg (S), Granhult 3, 333 92 Broaryd, som ny ledamot i 
Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I till och med bolagsstämman 
2019, 

att välja Håkan Josefsson (C), Väcklinge Södergård 2, 330 21 Reftele, som ny 
ledamot i Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I till och med 
bolagsstämman 2019, samt 

att välja Carina Johansson (C), Södra Tånghult 10, 334 91 Anderstorp, som ny 
ersättare i Gisletorp Lokaler AB från och med 2017-0 I-O I till och med 
bolagsstämman 2019. 

Beslutet expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

Utdragsbestyrkande 



Maria Thorup 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Hej. 

ingmarLjosefsson@telia.com 
den 17 november 2016 18:44 
Maria Thorup 
Entledigande av nämndemannaskap 

Eftersom Jönköpings tingsrätt det sista året har ställt krav på att man som nämndeman 
skall kunna ställa upp på betydligt fler rättegångar (fler än dubbelt så många som mina första år som 
nämndeman) 
känner jag att jag inte har någon möjlighet att behålla detta uppdrag. Mitt arbete som lärare på mellanstadiet 
tål inte en så hög frånvaro. Det är med sorg i hjärtat jag lämnar uppdraget som jag tycker varit mycket 
intressant. 

Har pratat med Bertil Broden (L) och underrättat honom. 

Mvh. Ingmari Josefsson 
Nämndeman (fd) 

1 



Maria Thorup 

Från: 
Skickat: 
Till: 
Ämne: 

Uppföljningsflagga: 
Flagga: 

God kväll! 

Bertil Broden <bertil,broden@gmail,com> 
den 22 november 2016 23:28 
Maria Thorup 
Ersättare i Tekn. n 

Följ upp 
Slutfört 

Detta är en formell anmälan av Mikael Eberstål som ersättare i Tekniska nämnden. 

Du har alla uppgifter om Mikael i Stiftelsen Isabergstoppen. 

Mikael ersätter Stefan Curenstam som jag utgår ifrån har avsagt sig till dig. 

MVH 

Bertil Broden 

Detta e-postmeddelande har sökts igenom efter virus med antivirusprogram från Avast. 
https://www.avast.com/antivirus 

1 



2016-12-05 

Hej, 

Jag vill härmed avsäga mig min plats som ersättare i kommunstyrelsen . 

Lars Park (L) 



( 

H~l MtW~~. 
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Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §389    Dnr: KS.2016.205      

 

Yttrande över Revisionsrapport- Granskning av delårsrapport 2016-

08-31  

 

Ärendebeskrivning 

PWC har översänt ”Granskning av delårsrapport 2016”. Svar om åtgärder 

önskas inkomma senast 9 december 2016.  

 

Gislaveds kommuns revisorer har gett PWC i uppdrag att granska kommunens 

delårsrapport för perioden 20160101-20160831. Syftet med granskningen är att 

ge kommunens revisorer ett underlag för sin bedömning av om 

delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 

kommunfullmäktige fastställt.  

 

PWC:s sammanfattande bedömning: 

 

 Sammanfattningsvis bedömer vi att delårsrapporten med några undantag är 

utformad i enlighet med RKR:s rekommendation 22 och upprättad i enlighet med 

lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

 

 Vår översiktiga granskning visar på att prognostiserat resultat inte helt är förenligt 

med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i Budget 2016. I samband 

med granskningen har dessutom kommunstyrelsen (20161012) beslutat om att 

föreslå kommunfullmäktige vid mötet (20161020)att besluta om att höja det 

genomsnittliga resultatmålet till 30 mnkr. 

 

 Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område bedöms 

uppfyllas eller inte. Vi bedömer att den redovisning som sker i delårsrapporten är 

otillräcklig. Detta innebär att vi likt tidigare år inte kan uttala oss om resultaten är 

förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för verksamheten. Vi bedömer 

att nuvarande hantering kan innebära en risk att fullmäktige inte ges möjlighet att 

använda delårsrapporten som ett underlag för ledning, styrning och kontroll. Vi ser 

det som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål som delvis eller inte 

bedöms uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten behöver utvecklas gällande 

vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå målen. 

 

 Vi ser det som angeläget att nämnderna håller sin tilldelade budget och att 

åtgärdsplaner upprättas vid underskott och dessa realiseras och får önskad effekt. 

 

Kommunstyrelsens åtgärder: 

 

 Kommunfullmäktige har tagit beslut att höja det finansiella målet till 30 

mnkr. Det har också föreslagits en anpassning av nämndernas budgetramar 

2017 med motsvarande 1 %. I kommande års budgetarbete föreslås en 

anpassning årligen med 1 % för att nå de finansiella målen. 

 

 De nämnder som inte håller sin tilldelade budget rapporterar månadsvis till 

kommunstyrelsen. I rapporteringen finns åtgärdsplaner för att komma 

tillrätta med underskott.  

 

 

 

Ks § 389 (forts.) 
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Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-30     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 

 Nästkommande år finns ett förslag till revidering av styrsystemet där 

styrning och ledning tillsammans med planering, uppföljning och analys är i 

fokus. Styrkedja och roller ses över för en tydligare styrning i form av mål 
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B GISLAVEDS m KOMMUN 

Kommunstyrelsen 
För kännedom: 
Kommunfullmäktige 

Revisionsrapport: Granskning av delårsrapport 2016-08-31 

Gislaveds kommuns revisorer har gett PwC i uppdrag att granska kommunens delårsrapport får 
perioden 2016-01-01 - 2016-08-31. Uppdraget ingår som en obligatorisk del av revisionsplanen får år 
2016. Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag får sin bedömning av om 
delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är 
fårenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt. 

Resultatet för perioden uppgår till 72,4 mnkr och prognosen får helåret pekar på ett positivt resultat om 
35 mnkr. Verksamhetens nettokostnader har ökat med 4 %. Balanskravsresultatet beräknas uppfyllas 
får år 2016. Utifrån granskning gör vi följande bedömning av kommunens delårsrapport: 

• Delårsrapporten är med några undantag utformad i enlighet med RKR:s rekommendation 22 
och upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

• Granskning visar på att det prognostiserade resultaten inte helt är förenligt med de två 
finansiella målen som fullmäktige fastställt. 

• Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område bedöms uppfyllas eller 
inte. Vi bedömer att den redovisning som sker i delårsrapporten är otillräcklig. Detta innebär 
att vi likt tidigare år inte kan uttala oss om resultaten är fårenliga med de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamheten. Vi bedömer att nuvarande hantering kan innebära en risk 
att fullmäktige inte ges möjlighet till att använda delårsrapporten som ett underlag får ledning, 
styrning och kontroll. 

Granskningsrapporten översändes härmed. Revisorerna önskar ta del av de åtgärder kommunstyrelsen 
avser att vidta med anledning av granskningsresultat. 

Svar önskas senast den 9 december 2016. 

Gislaved den 20 oktober 2016 

F" kommunen:y evisorer 

Ordförande Vice ordförande 

Svar sänds till: e-mail. maria.thorup@gislaved.se Ev frågor besvaras via tel 010-212 98 45 (Carl-Magnus Stenehav) 



Emelie Johansson 
Carl-Magnus Stenehav 
Cert. kommunal revisor 
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Granskning av delårsrapport 2016 

1 Sammanfattande bedömning 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt granskat 
kommunens delårsrapport för perioden 2016-01-01- 2016-08-31. Uppdraget ingår 
som en obligatorisk del av revisionsplanen för år 2016. 

Syftet med den översiktliga granskningen är att ge kommunens revisorer ett 
underlag för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med 
lagens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål 
som kommunfullmäktige fastställt. Revisorernas uttalande avges i den bedömning 
som de avlämnar till kommunfullmäktige i samband med att delårsrapporten 
behandlas. 

Kommunens resultat för perioden januari - augusti uppgår till 72,4 mnkr (35.4 
mnkr), vilket är 37 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen för 
helåret pekar mot ett resultat om 35 mnkr. Bedömningen i delårsrapporten är att 
balanskravet kommer att uppfyllas. 

Utifrån vår översiktliga granskning gör vi följande bedömning av kommunens 
delårsrapport: 

Sammanfattningsvis bedömer vi att delårsrapporten med några undantag 
är utformad i enlighet med RKR:s rekommendation 22 och upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat inte helt 
är förenligt med definansiella målen somfullmäktigefastställt i Budget 
2016. I samband med granskningen har dessutom kommunstyrelsen 
(2016-10-12) beslutat om attföreslå kommunfullmäktige vid mötet (2016-

10-20) att besluta om att höja det genomsnittliga resultatmålet till 30 
mnkr. 

Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område 
bedöms uppfyllas eller inte. Vi bedömer att den redovisning som sker i 
delårsrapporten är otillräcklig. Detta innebär att vi likt tidigare år inte 
kan uttala oss om resultaten är förenliga med de avfullmäktigefastställda 
målenför verksamheten. Vi bedömer att nuvarande hantering kan 
innebära en risk attfullmäktige inte ges möjlighet till att använda 
delårsrapporten som ett underlag för ledning, styrning och kontroll. 

Vi ser det som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål som delvis eller inte 
bedöms uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten behöver utvecklas gällande 
vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå målen. 

Vi ser det som angeläget att nämnderna håller sin tilldelade budget och att 
åtgärdsplaner upprättas vid underskott och att dessa realiseras och får önskad 
effekt. I samband med delårsrapportens upprättande har kommunstyrelsen fattat 
besluta om anpassningar av nämndernas budgetramar för år 2017. Med anledning 
av minskat skatteunderlag, ökade pensionskostnader samt möta framtida 
investeringsbehovet. Anpassningskrav på nämnderna motsvarar 1 % av 
driftsbudgeten d.v.s. totalt 16 mnkr. Vi ser det som angeläget att kommunstyrelsen 
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Granskning av delårsrapport 2016 

säkerställer att nämnderna beslutar om åtgärdsplaner samt att åtgärderna 
realiserar. 

2 Inledning 
2.1 Bakgrund 
Kommuner är enligt den kommunala redovisningslagen (KRL), skyldiga att minst 
en gång om året upprätta en särskild redovisning (delårsrapport) för verksamheten 
från årets början. 

KL9kap9a§ 
Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten som enligt 8 kap. 20 a § 
skall behandlas av fullmäktige och årsbokslutet är förenligt med de mål 
fullmäktige beslutat. Revisorernas skriftliga bedömning skall biläggas 
delårsrapporten och årsbokslutet. 

Revisorernas bedömning av delårsrapporten ska grundas på det ekonomiska 
resultatet och uppfyllelsen av fullmäktiges mål för ekonomi och verksamhet. 

2.2 Syfte, revisionsfrågor och avgränsning 
Granskningen syftar till att översiktligt bedöma om delårsrapporten ger svar på 
följande revisionsfrågor. 

• Har delårsrapporten upprättats enligt lagens krav och god redovisningssed? 
• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

finansiella målen, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att uppnås? 
• Är resultaten i delårsrapporten förenliga med de av fullmäktige fastställda 

målen för verksamheten, d.v.s. finns förutsättningar att målen kommer att 
uppnås? 

Granskningen har planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv 
för att i rimlig grad kunna bedöma om delårsrapporten ger en rättvisande bild. 
Granskningen är översiktlig och omfattar därför att bedöma ett urval av underlagen 
för den information som ingår i delårsrapporten. Då vår granskning därför inte 
varit fullständig utesluter den inte att andra än här framförda felaktigheter kan 
förekomma. 

2.3 Revisionskriterier 
Kommunstyrelsen är ansvarig för upprättandet av delårsrapporten som enligt 8 kap 
20 a § KL ska behandlas av kommunfullmäktige. 

Granskningen av delårsrapporten innebär en bedömning av om rapporten följer: 

• Kommunallagen och lag om kommunal redovisning 
• Rådet för kommunal redovisningsrekommendation 22 samt god 

redovisningssed i övrigt 
• Fullmäktigebeslut avseende god ekonomisk hushållning 
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Granskning av delårsrapport 2016 

2.4 Metod 
Granskningen har utförts genom: 

• Intervjuer med berörda tjänstemän 
• Analys av relevanta dokument 
• Översiktlig granskning och analys av det siffermässiga bokslutet per 2016-

08-31 samt av resultatprognosen för året 
• Översiktlig analys av verksamhet och ekonomi i den omfattning som krävs 

för att bedöma om resultatet är förenligt med de av fullmäktige fastställda 
målen 

Granskningen är inte lika omfattande som granskningen av årsredovisningen utan 
mer översiktlig. Granskningen är dessutom mer inriktad på analytisk granskning än 
på substansgranskning. 

Vår granskning och våra bedömningar baseras på delårsrapport som beslutats av 
kommunstyrelsen 2016-10-12. 

Rapporten är faktagranskad av personal på ekonomiavdelningen. 
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Granskning av delårsrapport 2016 

3 Granskningsresultat 
3.1 Rättvisande räkenskaper och god 

redovisningssed 
Delårsrapporten omfattar perioden januari - augusti, vilket är i överensstämmelse 
med KRL (Lagen om kommunal redovisning) där det sägs att delårsrapporten ska 
omfatta minst sex och högst åtta månader. Delårsrapporten består av bl.a. 
förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys, 
investeringsredovisning och prognoser samt nämndernas och 
bolagens/stiftelsernas redovisning av sitt uppdrag. Det förekommer i 
delårsrapporten felaktiga uppgifter vilka bolag som ingår i den kommunala 
koncernen, kopplat till fusionen Gisletorp Lokaler AB. 

Delårsrapporten är med några undantag utformad i enlighet med RKR:s 
rekommendation 22 som trädde i kraft från och med räkenskapsåret 2014. 
Sammanställd redovisning har inte upprättats. Vidare bedömer vi att 
delårsrapporten inte svarar upp emot de krav som finns gällande 
förvaltningsberättelsen. Det saknas en tydlig bedömning huruvida målen för god 
ekonomisk hushållning kommer att uppnås gällande de verksamhetsrnässiga 
målen. 

Gislaveds kommun uppger i sina redovisningsprinciper några avsteg från vad som 
betraktas som god redovisningssed. 

Avsättning för återställning av deponi redovisas om 18,8 mnkr vilket är oförändrat 
sedan tidigare år. En strategi har presenterats för Länsstyrelsen. Enligt uppgifter 
kommer kommunen fram tom år 2016 att genomföra provtagningar. Under hösten 
2017 kommer beslut om täckning tas och först då görs en kostnadsberäkning som 
kan komma att påverka avsättningens storlek. 

Förvaltningsberättelse 

I förvaltningsberättelsen redovisas ett avsnitt kring befolkningsutvecklingen, 
ekonomi- och verksamhetsstyrning och finansiell analys utifrån den s.k. RK 
modellen. Information gällande ekonomisk prognos och investeringsredovisning 
samt driftredovisning redovisas även. 

Resultaträkning 

Kommunens resultat för perioden januari - augusti uppgår till 72,2 mnkr (35,4 
mnkr), vilket är 37,8 mnkr högre än motsvarande period föregående år. Prognosen 
för helåret pekar mot ett resultat om 35 mnkr. Vi har granskat ett urval väsentliga 
poster bl.a. avseende periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten. Periodisering av statsbidrag har i huvudsak skett enligt god 
redovisnings sed. Periodens skatteintäkter är korrekt beräknade utifrån SKL cirkulär 
16:45· 

Investeringsredovisning 

Budgeten för 2016 uppgår till 199,4 mnkr och nettoinvesteringarna uppgår till 33,0 
mnkr. Totala nettoinvesteringar för året beräknas uppgå till 106,7 mnkr. Avvikelse 
mot budget avser i huvudsak fastighetsnämndens verksamhet. 
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Granskning av delårsrapport 2016 

Bedömning 

Vi bedömer att delårsrapporten behöver utvecklas för att tydligare svara upp mot 
RKR:s rekommendation 22 Delårsrapport. 

I vår översiktliga granskning har det, med reservation för det som beskrivs ovan, 
inte framkommit några omständigheter som tyder på att kommunens delårsrapport 
är upprättad i strid med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. 

Vi har granskat ett urval poster b1.a. periodiseringar som är gjorda i samband med 
delårsrapporten och konstaterat att väsentliga poster periodiserats rätt. 

3.2 ResuZtatanaZys 
Delårsresultatet uppgår till 72,4 mnkr att jämföra med 35.4 mnkr för motsvarande 
period 2015. Jämförelsestörande post avseende reavinster, försäljning av materiella 
anläggningstillgångar motsvarande 5,5 mnkr belastar 2016 års resultat positivt. 
Prognosen för helåret pekar på en budgetavvikelse på 35 mnkr, vilket är 27 mnkr 
bättre än prognos avlämnad per mars. Avvikelserna beror b1.a. på: 

• Verksamhetens nettokostnader avviker med 30,8 mnkr mot budget. 
• Skatteintäkter och generella statsbidrag förväntas bli 11,8 mnkr lägre än 

budgeterat. 
• Reavinster gällande försäljning av materiella anläggningstillgångar och 

omsättningstillgångar uppgår till 5,5 mnkr. 

I nedanstående tabell redovisas utfallet efter de första åtta månaderna 2015 och 
2016, prognos för helårsutfall, budget 2016 samt prognosavvikelsen gentemot 
budget. 

Resultaträkning mnkr 
Utfall delår Utfall delår Prognos 

Budget 
Prognosavv 

2015 2016 augusti budget 

Verksamhetens intäkter 219,2 273.4 361,2 
Verksamhetens kostnader -1130,1 -1223,2 -1847,8 
Avskrivningar -54,0 -52,3 -90,1 
Verksamhetens nettokostnader -965,0 -1002,1 -1546,0 -1576,8 30,8 
Skatteintäkter 808,2 837,0 1258,1 1267,5 -9.4 
Generella statsbidrag 191,6 236,0 319,0 321,4 -2,4 

Finansiella intäkter 1,2 2,0 4,3 4 ,3 0,0 

Finansiella kostnader -0,7 -0,6 -0,8 -1,6 0,8 
Årets resultat 35,4 72,4 34,6 14,8 19,8 

Verksamhetens nettokostnader har ökat med 3,8 % jämfört med föregående år. 
Bortsett från återbetalning av AF A premier (13 mnkr) år 2015 har verksamhetens 
nettokostnader istället ökat med 2,2 %. Ökning av skatteintäkter och generella 
statsbidrag uppgår till 7,3 %. 

I delårsrapporten redovisas en avstämning mot balanskravet. Årets prognostiserade 
balanskravsresultat efter justeringar för realisationsvinster beräknas till 30 mnkr. 
Kommunen har inga tidigare negativa resultat att återställa. 

I samband med granskningen har vi noterat Stiftelsen Gisleparken nyttjat 
checkkredit avseende kommunens koncernkonto. Nyttjad kredit uppgår till ca 6 
mnkr. Någon hänsyn till detta har inte tagits i kommunens redovisning eller i 
prognos. 
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Granskning av delårsrapport 2016 

Bedömning 

Vi bedömer att balanskravet för år 2016 kommer att uppfyllas. 

3.3 Nämndernas budgetuppfö1jning och 
prognos 

Nedan redovisas nämndernas utfall i samband med delårsrapport 2016, 
helårsprognos avser avlämnad per augusti månads redovisning. Budget 2016 avser 
aktuell budget vid delårsbokslutet (inkl. tilläggsanslag). 

Driftredovisning per nämnd, mn Utfall Prognos 
DB Budget 2016 

Prognos avv 
aug DB 

Kommunstyrelsen 
+ 

-57,8 -91,9 -98,2 6,3 
Överförmyndarnämnden -2,2 -3,2 -3,2 0,0 
Räddningsnämnd -20,5 -31,5 -32,2 0,7 
Tekniska nämnd -29,5 -40,1 -40,1 0,0 
Bygg och miljönämnd -5,9 -11,4 -11,5 0,1 
Socialnämnd -375,3 -588,8 -579,2 -9,6 

~ 

Fritidsnämnd -21,4 
t-

-35,6 -36,7 1,1 
Barn och utbildningsnämnd -488,0 -747,6 -751,8 4,2 
Kulturnämnd r -18,9 -30,4 -31,0 0,6 

r 
Fastighetsnämnd 11,5 8,5 -1,4 9,9 
Summa nämnder 1008,0 -1572 ,1 -1585,4 ; 13,3 

Totalt prognostiserar nämnderna ett utfall mot budget på +13,3 mnkr en förbättring 
jämfört med prognos per mars med 17,5 mnkr 

Socialnämnden, prognostiserar ett underskott mot budget om 9,6 mnkr, vilket är 
en förbättring jämfört med prognos per mars med 1,6 mnkr. Större delen av det 
förväntade underskottet härrör sig till Vård och omsorg -12,7 mnkr samt 
Funktionshinder och stöd -11,8 mnkr. Inför 2016 års budget hade nämnden ett 
anpassningskrav på 23,1 mnkr. Anpassningar i verksamheten beräknas inte få full 
effekt utan beräknas ge en effekt på 13-14 mnkr för år 2016. Vidare redovisas att det 
finns ett ökat behov inom LSS samt ökade kostnader för mottagande av 
ensamkommande barn. Socialnämnden har sedan tidigare fattat beslut om 
åtgärder. 

Barn- och utbildningsnämnden, prognostiserar ett överskott om 4,2 mnkr. 
Nämnden redovisar att antalet barn och elever iförskola och grundskola är fler än 
vad som budgeterats. Även vuxenutbildningen redovisar ett överskott på 3,5 mnkr 
och beror på statsbidrag för SFI. 

Fastighetsnämnden, prognostiserar ett överskott om 10 mnkr. I prognosen ingår 
att en fastighet avyttras och som innebär en reaförlust på 4,5 mnkr. Orsakerna till 
nämndens överskott beror bl.a. på reavinst vid fastighetsförsäljning och bilar om 5,5 
mnkr, lägre kapitalkostnader och kostnader för planerat underhåll. Dessutom 
redovisar stödverksamheten ochfordonsservice överskott. 

Bedömning 

Vi ser det som angeläget att nämnderna håller sin tilldelade budget och att 
åtgärdsplaner upprättas vid underskott och att dessa realiseras och får önskad 
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Granskning av delårsrapport 2016 

effekt. I samband med delårsrapportens upprättande har kommunstyrelsen fattat 
besluta om anpassningar av nämndernas budgetramar för år 2017. Med anledning 
av minskat skatteunderlag, ökade pensionskostnader samt möta framtida 
investeringsbehovet. Anpassningskrav på nämnderna motsvarar 1 % av 
driftsbudgeten d.v.s. totalt 16 mnkr. Vi ser det som angeläget att kommunstyrelsen 
säkerställer att nämnderna beslutar om åtgärdsplaner samt att åtgärderna 
realiserar. 

3-4 God ekonomisk hushållning 
Kommunfullmäktige har fastställt mål för god ekonomisk hushållning och 
övergripande mål för verksamheterna som ligger till grund för uppföljning och 
utvärdering av god ekonomisk hushållning. God ekonomisk hushållning för 
Gislaveds kommun innebär att: 

• verksamheten bedrivs effektivt i enlighet med de prioriterade områdena och 
konkretiserade målen. 

• de finansiella målen uppnås. 
• som en attraktiv arbetsgivare uppnås de personalpolitiska målen. 

Kommunfullmäktige har antagit en vision, prioriterade mål, finansiella mäl samt 
personalpolitiska mål. För att nå dessa mål har kommunfullmäktige för år 2016 

angivit ett antal konkretiserade mål som ska styra mot de prioriterade områdena 
och visionen. 

I delårsrapporten gör kommunstyrelsen den bedömningen att Gislaveds kommun 
för år 2016 inte når upp till god ekonomisk hushållning beroende på att de 
finansiella målen inte uppnås. Över tid är målsättningen i ekonomistyrningsarbetet 
att god ekonomisk hushållning ska uppnås bl.a. utifrån det pågående budgetarbetet 
för år 2017-2021 där fokus finns för att uppnå de finansiella målen. 

3.4.1 Finansiella mål 
I delårsrapporten görs en överskådlig avstämning mot kommunens finansiella mål 
som fastställts i Budget 2016. 

Finansiellt mål, fastställt av 
fullmäktige i Budget 2016 

Resultatnivån under femårsperioden 
2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt 
minst 15 mnkr per år. 

Soliditeten (exkl pensionsskuld) för 
perioden 2016-2020 ska, som 
genomsnitt, inte vara lägre än 73 %. 
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Prognos 2016 

Årets resultat beräknas till 
+35 mnkr, med beaktande av 
den av KF antagna budgeten 
för 2016 blir det 
genomsnittliga resultatet 17,2 
mnkr. 

Soliditeten beräknas för 
perioden till 72,8 % 

Måluppfyllelse, 
kommunens 
bedömning 

Prognosen pekar på att 
målet uppnås. 
Kommunstyrelsen 
bedömer att målet 
behöver höjas till 30 
mnkr till följd av 
införandet av 
komponentavskrivning, 
målet bedöms då inte 
uppfyllas. 

Prognosen pekar på att 
målet inte uppnås. 



Granskning av delårsrapport 2016 

Bedömning 

Vår översiktliga granskning visar på att prognostiserat resultat inte helt är förenligt 
med de finansiella målen som fullmäktige fastställt i Budget 2016. I samband med 
granskningen har kommunstyrelsen (2016-10-12) beslutat om att föreslå 
kommunfullmäktige vid mötet (2016-10-20) att som en effekt av övergång till 
komponentavskrivning ändra det finansiella målet för 2016 till "Resultatnivån 
under femårsperioden 2016-2020 ska uppgå till i genomsnitt minst 30 mnkr per 
år". 

3.4.2 Målför verksamheten 
I delårsrapporten görs en uppföljning av de övergripande målen: 

• Barns lärande 
• Staden Gislaveds kommun 
• Företagsklimat och näringslivssamverkan 

Under rubriken Uppföljning av Prioriterade områden sker en kortfattad 
redovisning av kommunfullmäktiges mål. I redovisningen anges att styrmåtten i de 
flesta fall enbart mäts på helårsbasis. En kortfattad kommentar kring respektive 
prioriterat område lämnas. Någon utvärdering om respektive prioriterat område 
uppnås eller inte uppnås sker inte. Kommunstyrelsen bedömer slutligen att den 
sammanfattande måluppfyllelsen när det gäller de prioriterade områden som 
relativt god. 

Respektive nämnd/styrelse redovisar i nämnds redovisningen resultat för de 
styrmått som är beslutade för sin verksamhet. Styrmåtten syftar till att nå de 
övergripande målen. 

När det gäller de personalpolitiska målen sker en kortfattad redogörelse. 
Kommunstyrelsens prognos för år 2016 beräknar delvis att det personalpolitiska 
målet uppnås. 

Bedömning 

När det gäller fullmäktiges prioriterade områden sker ingen samlad utvärdering om 
respektive prioriterat område bedöms uppfyllas eller inte. Vi bedömer vidare att 
den redovisning som sker i delårsrapporten är otillräcklig. Detta innebär att vi likt 
tidigare år inte kan uttala oss om resultaten är förenliga med de av fullmäktige 
fastställda målen för verksamheten. Vi bedömer att nuvarande hantering kan 
innebära en risk att fullmäktige inte ges möjlighet till att använda delårsrapporten 
som ett underlag för ledning, styrning och kontroll. 

Vi ser det som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål som delvis eller inte 
bedöms uppfyllas. Vi anser vidare att delårsrapporten behöver utvecklas gällande 
vilka åtgärder som behöver genomföras för att nå målen. 

Vi bedömer att redovisningen avseende de personalpolitiska målen behöver 
utvecklas för att kunna bedöma måluppfyllelsen. 

2016-10-20 

e-\{\"ih~ ~6~ 
Carl-Magn Stenehav 
Projektledare/ uppdragsledare 
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Bakgrund – revisionsfrågan och sammanfattande bedömning av PWC 
 

Gislaveds kommuns revisorer har gett PWC i uppdrag att granska kommunens delårsrapport för 

perioden 20160101-20160831. Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag 

för sin bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav och god 

redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som kommunfullmäktige fastställt.  

 

 Sammanfattningsvis bedömer vi att delårsrapporten med några undantag är utformad i enlighet med 

RKR:s rekommendation 22 och upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed. 

 

 Vår översiktiga granskning visar på att prognostiserat resultat inte helt är förenligt med de finansiella 

målen som fullmäktige fastställt i Budget 2016. I samband med granskningen har dessutom 

kommunstyrelsen (20161012) beslutat om att föreslå kommunfullmäktige vid mötet (20161020) 

att besluta om att höja det genomsnittliga resultatmålet till 30 mnkr. 

 

 Det sker ingen samlad utvärdering om respektive prioriterat område bedöms uppfyllas eller inte. Vi 

bedömer att den redovisning som sker i delårsrapporten är otillräcklig. Detta innebär att vi likt 

tidigare år inte kan uttala oss om resultaten är förenliga med de av fullmäktige fastställda målen för 

verksamheten. Vi bedömer att nuvarande hantering kan innebära en risk att fullmäktige inte ges 

möjlighet att använda delårsrapporten som ett underlag för ledning, styrning och kontroll. Vi ser det 

som angeläget att åtgärder vidtas för de nämndsmål som delvis eller inte bedöms uppfyllas. Vi anser 

vidare att delårsrapporten behöver utvecklas gällande vilka åtgärder som behöver genomföras för att 

nå målen. 

 

 Vi ser det som angeläget att nämnderna håller sin tilldelade budget och att åtgärdsplaner upprättas 

vid underskott och dessa realiseras och får önskad effekt. 

 

 

Bemötande av revisionsrapport 

Gislaveds kommun arbetar med en utveckling av sin planering och uppföljning. I dagsläget rapporterar 

de nämnder som inte håller sin tilldelade budget till kommunstyrelsen månadsvis. I uppföljningen finns 
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en ekonomisk prognos samt åtgärdsplaner för att komma tillrätta med underskotten. Nästkommande 

år är ett förslag framtaget där alla nämnder ska rapportera prognos gällande verksamhet och resultat 

till kommunstyrelsen som ska sammanställa prognosen till en övergripande prognos för hela 

kommunen.  

För att klara de finansiella målen har kommunfullmäktige beslutat att höja det finansiella resultatmålet 

till 30 mnkr. Från 2017 och framåt föreslås en 1 % anpassning av ramarna årligen tills det finansiella 

målet uppfylls. 

Ett förslag till revidering av styrmodellen håller på att arbetas fram. I den nya styrmodellen är styrning 

och ledning tillsammans med planering, uppföljning och analys i fokus. I förslaget till reviderad 

styrsystem bygger modellen på mål- och resultatstyrning. Uppföljningskedjan med processer, 

rapporter, roller, rutiner och ekonomiska principer ses också över i detta arbete. 

 

 

 

 

 

 

 



Styrdokument
Dokumenttyp: Reglemente

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum: 2016-12-15

Ansvarig: Elisabeth Svensson

Revideras: Minst vart 4 år

Följas upp: Av programområdeschef Funktionshinder och Stöd

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Allmänt...................................................................................... 2
2. Arbetsuppgifter.......................................................................... 2
3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning............2
4. Övrigt........................................................................................ 3



1. Allmänt

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer
främja goda miljöer i kommunen.

Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare
för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

KRF har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

2. Arbetsuppgifter

Kommunen ska samråda och informera rådet om verksamheten, planerade förändringar och
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med olika funktionshinder.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KRF i tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället.

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning

KRF är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/ samorganisationer för
handikappade måste vara verksamma i kommunen för att ha rätt till representation i KRF.
Handikapporganisationernas ledamöter ska bo och verka i kommunen och utses för den tid som man
är vald av resp. organisation.

Bland sina ledamöter utser socialnämnden tre ledamöter och tre ersättare, kommunstyrelsen en
ledamot och en ersättare och barn- och utbildningsnämnden en ledamot och en ersättare.

En tjänsteman ska ständigt adjungeras från följande förvaltningar och kommunala bolag: Tekniska
kontoret, fastighets- och serviceförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningens planenhet,
socialförvaltningen och AB Gislavedshus.
KRF har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera ledamot från andra nämnder och
styrelser eller tjänstemän från andra förvaltningar.



4. Övrigt

KRF:s ledamöter erbjuds utbildning i början av varje ny mandatperiod.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Handikapporganisationernas representanter har rätt till reseersättning för deltagande i KRF:s
sammanträden enligt kommunens regler för resekostnadsersättningar.
De förtroendevalda ledamöterna ersätts enligt av kommunfullmäktige fastställda
arvodesbestämmelser.



Förslag till 2016-10-31

Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder

1. Allmänt

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda levnads-
förhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer
främja goda miljöer i kommunen.

Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare
för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

KRF har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

2. Arbetsuppgifter

Kommunen ska samråda och informera rådet om verksamheten, planerade förändringar och
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med olika funktionshinder.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KRF i tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället.

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning

KRF är organisatoriskt knutet till socialnämnden.

Åtta ledamöter och åtta ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/ samorganisationer för
handikappade måste vara verksamma i kommunen för att ha rätt till representation i KRF.
Handikapporganisationernas ledamöter ska bo och verka i kommunen och utses för den tid som man
är vald av resp. organisation.

Bland sina ledamöter utser socialnämnden tre ledamöter och tre ersättare, kommunstyrelsen en
ledamot och en (1) ersättare och barn- och utbildningsnämnden en ledamot och en ersättare.

En tjänsteman ska ständigt adjungeras från följande förvaltningar och kommunala bolag: Tekniska
kontoret, fastighets- och serviceförvaltningen, bygg- och miljöförvaltningens planenhet, AB
Gislavedshus och socialförvaltningen och AB Gislavedshus.
KRF har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera ledamot från andra nämnder och
styrelser eller tjänstemän från andra förvaltningar.na.

4. Övrigt



KRF:s ledamöter erbjuds utbildning vid i början av varje ny mandatperiod.

Rådet sammanträder fyra gånger per år.

Handikapporganisationernas representanter har rätt till reseersättning för deltagande i KRF:s
sammanträden enligt kommunens regler för resekostnadsersättningar.
De förtroendevalda ledamöterna ersätts enligt av kommunfullmäktige fastställda
arvodesbestämmelser.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §388 Dnr: KS.2016.214

Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder

Ärendebeskrivning
Med anledning av svar på motion om aktualisering av reglementet för
Kommunala rådet för funktionshinder så att det i sin struktur överensstämmer
med det reglemente som finns för Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har
förslag till nytt reglemente tagits fram.

Socialnämnden har i sin bredning av motionen överlämnat ett förslag till
reglemente, i vilket motionärens synpunkter är beaktade samt i huvudsak
tillgodosedda.

Kommunstyrelseförvaltningen har i den fortsatta beredningen gjort en
redaktionell översyn som innefattar aktualisering av organisatoriska begrepp
och viss språklig förenkling. Därutöver har gjorts ett förtydligande av
arvoderingen i det tillagda avsnitt 4. Detta avsnitt har i socialnämndens förslag
ordgrant hämtats från KPR:s reglemente, varför förtydligandet i framtiden bör
intas även i detta reglemente.

Beslutsunderlag
Reglemente för KRF, antaget av kommunfullmäktige den 20 november 2013,
§ 142
Reglemente för KPR, antaget av kommunfullmäktige den 27 augusti 2015, § 105
Socialnämnden den 27 september 2016, § 103
Förslag till reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder (KRF), daterat
den 27 september 2016
Förslag till reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder (KRF), daterat
den 31 oktober 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 1 november 2016
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 360

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder, daterat
den 31 oktober 2016, samt

att tidigare reglemente, beslutat den 20 november 2013, § 142, därmed
upphör att gälla.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN 

Kommunfullmäktige 

lusterares si~natur 

Kf §142 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 

2013-11-20 

Dnr: KS.20 13.172 

Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder 

Ärendebeskrivning 

Sida 
I 

Med anledning av socialnämndens beslut om nya begreppsnamn, daterat den 31 
oktober 2012, har socialförvaltningen upprättat ett nytt reglemente för 
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF). 

Socialnämnden har den 25 september 2013 beslutat föreslå kommunfullmäktige 
att anta upprättat förslag på reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, 
daterat den 21 augusti 2013. 

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda 
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan 
med organisationer främja goda miljöer i kommunen. 

Kommunala rådet för funktionshinder, tidigare benämnt Kommunala 
Handikapprådet, är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden och 
bör kontaktas av övriga nämnder i exempelvis tillgänglighetsfrågor. Det är ett 
viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges 
reella mÖjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

Kommunstyrelsen har den 5 november 2013 beslutat bifalla socialnämndens 
förslag. 

Beslutsunderlag 
Arbetsordning för kommunala handikapprådet, daterad den 8 december 1999 
Socialnämnden den 31 oktober 2012, § 174 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013 
Socialnämnden den 25 september 2013, § 139 
Kommunstyrelsen den 22 oktober 2013, § 414 
Kommunstyrelsen den 5 november 2013, § 443 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att anta reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, daterat den 21 
augusti 2013. 

Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 

Utdra~sbestyrkande 
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Sammanträdesdatum 

2013-09-25 

Dnr: SN.20 13.92 730 

Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder. 

Ärendebeskrivning 

Sida 
2 

Enligt Socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda 
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan 
med organisationer främja goda miljöer i kommunen. 

Kommunala rådet för funktionshinder (KRF), tidigare benämnt Kommunala 
Handikapprådet, är referensgrupp och rådgivande organ till socialnämnden och 
bör kontaktas av övriga nämnder i exempelvis tillgänglighetsfrågor. Det är ett 
viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 
företrädare för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges 
reella möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

Med anledning av socialnämndens beslut om nya begreppsnamn, daterat den 31 
oktober 2012, har förvaltningen upprättat ett nytt reglemente. 

Beslutsunderlag 
Socialnämndens arbetsutskott den I I september 2013, § 75 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 4 september 2013 
Reglemente för kommunala rådet för funktionshinder, daterat den 21 augusti 20 \3 
Socialnämnden den 31 oktober 2012, § 174 

Socialnämnden beslutar 

Socialnämndens förslag till kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktige beslutar 

ätt anta upprättat förslag på reglemente för kommunala rådet för 
funktionshinder, daterat den 21 augusti 2013. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Programområdeschefen funktionshinder och stöd 

Utdragsbestyrkande 
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I. Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda 
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer 
främja goda miljöer i kommunen. 

Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till 
socialnämnden och bör kontaktas av övriga nämnder i exempelvis tillgänglighetsfrågor. Det är ett 
viktigt organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare för de olika 
handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra sina 
uppgifter och att dess synpunkter beaktas. 

2. Arbetsuppgifter 
Kommunen ska informera rådet om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och 
organisation som berör personer med funktionsnedsättning och hämta synpunkter från rådet i så 
tidigt skede att rådets synpunkter och förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd 
eller styrelse. 

Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser. 
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala 
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud 
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället. Således ska Kommunala rådet för 
funktionshinder vara ett referensorgan med överläggningsrätt i frågor som berör personer med 
funktionsnedsättning. 

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning 
Kommunala rådet för funktionshinder ligger organisatoriskt under socialnämnden. 

Representanter som utses av handikapprörelsen ska verka och bo i kommunen. 

Åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/ 
samorganisationer för handikappade måste vara verksamma i kommunen för att äga rätt till 
representation i det Kommunala rådet för funktionshinder. Handikapporganisationernas ledamöter 
utses för den tiden som man är vald av organisationen. 

Fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare utses bland politiker, varvid en (I) ledamot och en (I) 
ersättare ska vara ledamöter i kommunstyrelsen, tre (3) i socialnämnden och en (I) i barn- och 
utbildningsnämnden. 

En (I) tjänsteman från följande förvaltningar ska ständigt adjungeras: tekniska kontoret, 
fastighetskontoret, bygg- och miljöförvaltningen, AB Gislavedshus och socialförvaltningen. 
Kommunala rådet för funktionshinder har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera 
ledamot från andra nämnder och styrelser eller tjänstemän från förvaltningarna. 

" 
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Komm u nfull mäktige 

Justerares signatur 

Kf§6 

Sammanträdesdatum 
2013-01-31 

Dnr: KS.20 12.250 

Ny benämning på det kommunala handikapprådet 

Ärendebeskrivning 

00 

Socialnämnden har vid sammanträde den 31 oktober 2012 beslutat att föreslå ny 
benämning av det kommunala handikapprådet. Den nya benämningen föreslås bli 
Kommunala rådet för funktionshinder (KRF). 

Bakgrunden är att socialnämnden gjort en översyn av begreppsnamn inom 
nämndens verksamhetsområden. varvid bl.a. begreppet funktionshinder ingår. 
Diskussion har förts med det kommunala handikapprådet om hur rådet ska 
benämnas. 

Kommunstyrelsen har den 10 januari 2013 tillstyrkt förslaget. 

Beslutsunderlag 
Socialnämnden den 31 oktober 2012. § 174 
Utredning av begreppsnamn inom socialförvaltningen. daterad den 3 oktober 2012 
Kommunstyrelsen den 10 januari 2013. § I I 

Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 
kommunfullmäktige antar det. 

Kommunfullmäktige beslutar 

att Kommunala handikapprådet får den nya benämningen: Kommunala rådet för 
funktionshinder (KRF). 

Expedieras till: 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsekontoret. kansli- och informationsenheten 

Utd ragsbestyrkan de 
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Handläggare: Elisabeth Svensson 
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2012-10-03 

Utredning av begreppsnamn inom socialförvaltningen 

Socialnämndens arbetsutskott gav den 9 maj år 2012 förvaltningen i uppdrag att se över 
begreppsnamn för förvaltningens organisation. bland annat begreppet funktionshinder. Utredningen 
syftar till att ge underlag för beslut om vilka begrepp som ska användas framledes. 

Bakgrund 
Socialnämnden har tagit beslut om en Strategi för ledning och styrning 2012-2017. Den nya 
organisationen syftar till att förstärka det nära ledarskapet och minska antalet underställda 
medarbetare för varje chef. fortsätta att utveckla och säkra de olika programområdenas uppdrag att 
styra. leda och samordna arbetet. samt att utveckla och förstärka de strategiska specialistfunktioner 
som har till uppgift att stödja nämnden och verksamheterna. I strategin tydliggörs tre olika 
programområden. 

Begreppet handikapp har diskuterats i det som tidigare benämnts Kommunala handikapprådet. 
Utredaren har gjort en omvärldsbevakning och funnit att benämningen ser olika ut i olika kommuner. 
varav Rådet för funktionsnedsatta. Rådet för funktionshinderfrågor eller Rådet för funktionshinder är 
de vanligaste. 

Personer med funktionsnedsättning definieras som personer med varaktiga fysiska. psykiska. 
intellektuella eller sensoriska funktionsnedsättningar. Funktionshinder uppstår när en person med en 
funktionsnedsättning möter bristande tillgänglighet eller andra former av barriärer i den omgivande 
miljön. Genom att använda begreppet funktionshinder blir det också lättare att på ett entydigt sätt 
beskriva miljöns betydelse för de svårigheter som personer med funktionsnedsättning kan möta. 

Ett arbete pågår kommunövergripande för att utveckla kommunens hemsida i syfte att öka 
tillgängligheten och förbättra informationen till kommuninvånarna. 

Socialstyrelsen förordar att man använder sig av den internationella klassifikationen av 
funktionstillstånd. funktionshinder och hälsa (ICF). 

Benämning av programområden 
De tre programområdena föreslås att benämnas: Individ- och familjeomsorgen. Äldreomsorg och 
vård. samt Funktionshinder och stöd. 

Begreppet Individ- och familjeomsorgen förändras inte i dagsläget. eftersom bedömningen är att det 
väl speglar verksamheten. inklusive socialpsykiatrin. 

Socialfårvaltningen 
Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 
Tel. 0371-81132 Fax. 0371-82132 
socialforvaltningen@gislaved.se www.gislaved.se 
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1. Allmänt 
Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningarna för goda levnads-

förhållanden för pensionärer och andra. Kommunen ska också i nära samverkan med 

organisationer främja goda miljöer i kommunen.  

 

Kommunala pensionärsrådet (KPR) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds 

Kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och 

företrädare för pensionärsorganisationerna. Det är därför angeläget att rådet ges reella 

möjligheter att fullgöra sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.  

 

KPR har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller 

styrelse.  
 

 

2. Arbetsuppgifter 
Kommunen skall samråda och informera om verksamheten, planerade förändringar samt 

resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för kommunens pensionärer. 

Kommunen ska inhämta synpunkter från KPR i tidigt skede så att rådets synpunkter och 

förslag kan påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.  

 

Därigenom ges pensionärsorganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets 

insatser. Pensionärsorganisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för 

förändringar i den kommunala verksamheten. De kan informera om och ge förslag till 

lämpliga anpassningar av det verksamhetsutbud som berör äldres förhållanden i samhället. 
 

 

3. Kommunala pensionärsrådets sammansättning 
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutet till Socialnämnden. Ordförande och vice 

ordförande i pensionärsrådet är Socialnämndens ordförande och1:e vice ordförande.  

De lokalföreningar för pensionärer som bedriver en organiserad verksamhet inom 

kommunen, tillhör en riksorganisation som är öppen för alla pensionärer, äger rätt till 

representation i KPR. Varje pensionärsförening utser en (1) ledamot och en (1) ersättare. 

Pensionärsföreningarnas ledamöter utses för samma tid som förtroendevalda, ska bo och 

verka i Gislaveds kommun.  

 

Tre (3) ledamöter och tre (3) ersättare utses av socialnämnden. En (1) ledamot och en (1) 

ersättare utses av kommunstyrelsen. Andra tjänstemän och politiker kan adjungeras till KPR. 

 

 

4.  Övrigt  
Pensionärsrådets ledamöter erbjuds utbildning vid ny mandatperiod. Rådet sammanträder 

fyra gånger per år då ersättning utgår enligt gällande beslut. 
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1. Allmänt

Enligt socialtjänstlagen ska kommunen på olika sätt främja förutsättningar för goda
levnadsförhållanden för personer med funktionsnedsättning och i nära samverkan med organisationer
främja goda miljöer i kommunen.

Kommunala rådet för funktionshinder (KRF) är referensgrupp och rådgivande organ till Gislaveds
kommun. Det är ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen och företrädare
för de olika handikapporganisationerna. Det är angeläget att rådet ges reella möjligheter att fullgöra
sina uppgifter och att dess synpunkter beaktas.

KRF har som referens- och rådgivande grupp inte ställning som kommunal nämnd eller styrelse.

2. Arbetsuppgifter

Kommunen ska samråda och informera rådet om verksamheten, planerade förändringar och
resultatet av olika åtgärder som har eller kan få aktualitet för personer med olika funktionshinder.
Kommunen ska inhämta synpunkter från KRF i tidigt skede så att rådets synpunkter och förslag kan
påverka ärendets handläggning i aktuell nämnd eller styrelse.

Därigenom ges handikapporganisationerna genom rådet en större delaktighet i samhällets insatser.
Organisationernas representanter kan i rådet aktivt arbeta för förändringar i den kommunala
verksamheten. De kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av verksamhetsutbud
som berör de funktionsnedsattas förhållanden i samhället.

3. Kommunala rådet för funktionshinders sammansättning

Kommunala rådet för funktionshinder är organisatoriskt knutet under Socialnämnden.

Representanter som väljs ska verka och bo i kommunen.

Åtta (8) ledamöter och åtta (8) ersättare utses av handikapprörelsen. Organisationer/
samorganisationer för handikappade måste vara verksamma i kommunen för att äga rätt till
representation i det Kommunala rådet för funktionshinder. Handikapporganisationernas ledamöter
utses för den tiden som man är vald av organisationen.

Fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare utses bland politiker, varvid en (1) ska vara ledamot i
Kommunstyrelsen, tre (3) i Socialnämnden och en (1) i Barn- och utbildningsnämnden.

En (1) tjänsteman från följande förvaltningar ska ständigt adjungeras: Tekniska kontoret,
Fastighetskontoret, Bygg- och planenheten, Gislavedshus AB och Socialförvaltningen. Kommunala
rådet för funktionshinder har dessutom möjlighet att i särskilda frågor adjungera ledamot från andra
nämnder och styrelser eller tjänstemän från förvaltningarna.

4. Övrigt

KRF:s ledamöter erbjuds utbildning vid ny mandatperiod. Rådet sammanträder fyra gånger per år, då
ersättning utgår enligt gällande beslut.
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-09-27 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §103 Dnr: SN.2015.81 701

Motion om förändring av reglemente till Kommunala rådet för
funktionshinder

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) lämnade den 27 augusti 2015 in en motion med
förslag om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder
(KRF). Motionären föreslår att ett antal förändringar i reglementet görs, vilka
skulle göra det mer i överensstämmelse med reglementet för Kommunala
Pensionärsrådet (KPR). Han menar att det reglemente som finns i dag antogs
redan i november 2013, och att detta gjordes utan att remittera frågan till
samtliga handikapporganisationer.

Kommunstyrelsens arbetsutskott remitterade den 9 september 2015 motionen
till socialnämnden för beredning. Socialnämnden behandlade motionen den 27
oktober 2015 och beslutade enligt följande: "att föreslå kommunfullmäktige att
anse motionen besvarad med hänsyn tagen till att en revidering planeras inför
2017, samt att i nästa revidering av reglementet för Kommunala rådet för
funktionshinder överväga de förslag som inkommit i motionen".

Kommunstyrelsen beslutade den 20 april 2016 att "återremmitera motionen
om förändring av reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder till
socialnämnden för bedömning av kommunstyrelsens förslag till motionssvar
vad gäller angiven tidplan."

Kommunstyrelsen anser att det är rimligt att reglementena för de båda
referensorganen har samma struktur och uppbyggnad. Kommunstyrelsen anser
också att det är lämpligt att översyn av reglementen görs så tidigt som möjligt
under en mandatperiod. Reglementet för KPR omarbetades 2014 – 2015 och
antogs efter kompletterande beredningar i augusti 2015 av kommunfullmäktige.
Reglementet för KRF är antaget den 20 november 2013, dvs. under förra
mandatperioden. Det skedde i samband med att begreppsförändring gjordes;
från Handikapprådet till Kommunala rådet för funktionshinder (KRF). Enligt
kommunstyrelsen borde båda reglementena ha setts över samtidigt och
reglementet för KRF bör därför ses över snarast. Enligt kommunstyrelsen ska
de synpunkter som motionären anför övervägas. Kommunstyrelsen förslag är
att bifalla motionen, såtillvida att reglementet för KRF ska ses över snarast så
att det får en likartad struktur som reglementet för KPR. Reglementet ska
vara antaget under 2016. Ärendet återremitteras därför till socialnämnden för
bedömning av möjligheten att bifalla motionen med angiven tidsplan.

Socialförvaltningen har vidare handlagt ärendet och har tagit fram ett förslag på
förändring av reglementet. Förslaget innebär ett tillägg av avsnitt 4 Övrigt samt
ett förtydligande vad gäller att rådet är ett referensråd till kommunen, och inte
bara till socialnämnden, som det står i det nuvarande reglementet. Genom
dessa förändringar kommer reglementena vara mer lika varandra och i stora
drag vara lika dana och innehålla samma information, fastän utformningen
skiljer sig något åt.

Förslaget presenterades och diskuterades på rådets sammanträde den 23
augusti 2016. Inga synpunkter lämnades på mötet och inte heller några
skriftliga synpunkter har lämnats in efteråt.
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

forts § 103

Yrkande
Margareta Lindgren (S):

Bifall till arbetsutskottets förslag.

Beslutsunderlag
Socialförvaltningens arbetsutskott den 13 september 2016, § 35
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 september 2016
Förslag på nytt reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder daterat
den 7 september 2016
Kommunstyrelsen den 20 april 2016, § 138
Socialnämnden den 27 oktober 2015, § 98
Sverigedemokraternas motion till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun,
daterad den 25 augusti 2015.
Kommunstyrelsens arbetsutskott den 9 september 2015, § 125
Reglemente för Kommunala rådet för funktionshinder, antaget av
kommunfullmäktige den 20 november 2013

Socialnämnden beslutar

Socialnämndens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att ställa sig bakom förslaget på nytt reglemente för Kommunala rådet för
funktionshinder, att gälla från och med januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
Socialförvaltningens ledningsgrupp
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Reglemente för kommunstyrelsen i Gislaveds kommun 

Utöver det som föreskrivs om kommunstyrelsen i kommunallagen gäller bestämmelserna i 

detta reglemente. 

 

1. Kommunstyrelsens övergripande uppgifter 
 

1.1. Ledningsfunktionen 
 

1 § 

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ansvar för 

hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning. 

Kommunstyrelsen leder och samordnar planeringen och uppföljningen av kommunens 

ekonomi och verksamheter. 

 

2 § 

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår att leda och samordna 

 utvecklingen av den kommunala demokratin 

 personalpolitiken 

 den översiktliga planeringen och användningen av mark och vatten 

 sysselsättnings- och näringslivsfrågor inklusive besöksnäringen 

 mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap 
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas 

 kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik 

 energiplaneringen samt främja en god energihushållning 

 den lokala trafikpolitiken och verka för en tillfredsställande trafikförsörjning 

 arbetet med att effektivisera administrationen 

 kommunens arbete med digitalisering, e-utveckling och IT-strategiska frågor samt 
informationssäkerhet 

 övergripande verksamhetssystem 

 den interna och externa informationen 

 EU-frågor och internationellt arbete 

 arbetet med att reformera det kommunala regelbeståndet 

 utvecklingen av brukarinflytandet. 

Kommunstyrelsen ska vidare med uppmärksamhet följa övriga nämnders verksamheter och 

agera för att nödvändiga åtgärder vidtas vid behov. 

 

Kommentar [EG1]: Tagits bort från 
Övrig verksamhet i 2.4 och lagt här 

eftersom det nu är som ledningsfunktion. 

Kommentar [EG2]: Omformulering av 
tidigare ”utvecklingen av 

informationssystem, IT-verksamhet och 

kommunikation” i och med att IT-drift går 
över till Fastighet- och servicenämnden 

enligt fullmäktiges beslut 2016-04-28, § 

68.. 
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1.2. Styrfunktionen 
 

3 § 

I kommunstyrelsens styrfunktion ingår att 

 leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande mål, riktlinjer och 

ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten, göra framställningar i 
målfrågor, som inte i lag är förbehållna annan nämnd 

 övervaka att de av fullmäktige fastställda målen och planerna för verksamheten och 

ekonomin efterlevs och att kommunens löpande förvaltning handhas rationellt och 

ekonomiskt 

 se till att uppföljning sker till fullmäktige från samtliga nämnder om hur verksamheten 

utvecklas, att de mål som satts av fullmäktige har uppnåtts samt hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret 

 ansvara för samordningsträffar för nämndpresidierna och förvaltningscheferna 

 ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de företag, som kommunen helt eller 

delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller ändamål, ekonomi och 

efterlevnad av uppställda direktiv men också i avseende på övriga förhållanden av 

betydelse för kommunen  

 löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa de krav som anges i 3 kap. 17 
och 18 §§ KL är uppfyllda beträffande de aktiebolag kommunen innehar aktier i 

 årligen, senast den 10 mars, i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de 

aktiebolag som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i enligt 3 kap 

17 – 18 §§ KL under föregående kalenderår har varit förenligt med det fastställda 

kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. 

Beslutet ska delges kommunfullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat 

ska den samtidigt lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder 

 i fråga om kommunstyrelsens roll i förhållande till de helägda kommunala 
aktiebolagen framgår det av Företagspolicyn för Gislaveds kommun 

 ta tillvara kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor och andra 

likartade sammanträden i de företag som kommunen helt eller delvis äger eller 

annars har intresse i 

 ha det övergripande ansvaret för att det finns en god internkontroll 

 bevaka att kommunen fullgör de uppgifter inom olika verksamhetsområden som 

enligt lag åvilar kommunen. 

Kommentar [EG3]: Kommentar från 
KG, Företagspolicyn klargör 

rollfördelningen mellan 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och 

styrelsen i Gislaveds Kommunhus AB. Sker 

ändringar i dessa förhållanden, ändras 
Företagspolicyn av kommunfullmäktige. 

Aktualiteten i denna formulering 

vidmaktshålls genom detta. Samtidigt 
belastas inte reglementet med detaljer om 

fullmäktiges resp. ”Kommunhus” – 

koncernstyrelsens roll. 
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2. Kommunstyrelsens övriga verksamheter 

2.1. Ekonomisk förvaltning 

 

4 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om kommunens medelsförvaltning och därvid följa av 

kommunfullmäktige meddelade föreskrifter. 

Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av medel inom den beloppsram och de 

riktlinjer som fullmäktige fastställt. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens 

inkomster inflyter och att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för 

indrivning av förfallna fordringar. 

Kommunstyrelsen har också hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl a 

att 

 underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, som inte uppdragits åt 

annan nämnd 

 pröva övertagande av lån och besluta om infriande av förlustansvar 

 tillse att riskhanteringen aktivt hanteras och att kommunens behov av 

försäkringsskydd är tillgodosett 

 samordna upphandlingsverksamheten i den mån det inte uppdragits åt annan 

 handha egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd placera 

sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

 handha partiell inlösen av pensionsskulden via pensionsförsäkring  
 

2.2. Personalpolitiken 

 

5 § 

Kommunstyrelsen ska ha hand om frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och har därvid bl a att 

 med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal eller på annat sätt reglera 
frågor rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess 

arbetstagare  

 förhandla på kommunens vägnar enligt gällande lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11 -  14, 19 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

nämnders verksamhetsområden 

 besluta om stridsåtgärd 

 avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare 

 lämna uppdrag som avses i den kommunala delegationslagen (SFS 1954:130 samt lag 

om ändring av kommunala delegationslagen SFS 1999:297) 
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 utforma och utveckla kommunens personal- och lönepolitik  

 samordna kommunens personaladministration och särskilt verka för 

personalförsörjning, ansvara för ledarförsörjning och ledarutveckling, 

personalutveckling, arbetsmiljöfrågor, företagshälsovård, jämställdhetsfrågor och 

diskrimineringsfrågor ur ett arbetsgivarperspektiv 

 ge råd och biträde i personalpolitiska frågor till förvaltningar och verksamheter 

 vara anställningsmyndighet för personal inom kommunstyrelseförvaltningen. 

Kommunstyrelsen ska också i samråd med berörd nämnd vara anställningsmyndighet 

för samtliga nämnders förvaltningschefer  

 förflyttnings- och omplaceringsärenden från en nämnds förvaltning och verksamheter 
till en annans 

 medverka till att personalekonomisk redovisning sker. 

 

2.3. Övrig förvaltning 

 

6 § 

Uppgifter enligt speciallagstiftning 

 

Kommunstyrelsen är arbetslöshetsnämnd (Lag 1944:475 om arbetslöshetsnämnd) och 

kristidsnämnd (Ransoneringslag 1978:268). 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt säkerhetsskyddslagen. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor 

(LSO) avseende förebyggande verksamhet för skydd mot olyckor. Räddningsnämnden svarar 

för räddningstjänst enligt LSO. Kommunstyrelsen ansvarar även för förebyggande 

verksamhet enligt lag om kommuner och landstings åtgärder inför och vid extraordinära 

händelser.  

Kommunstyrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i 

arkivreglemente. 

Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 

personuppgifter som styrelsen för i sin verksamhet och förfogar över. 

Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla. 

 

2.4. Övrig verksamhet 
 

7 § 

Kommunstyrelsen har vidare hand om 

 strategiska etableringsfrågor för industri, handel och annan verksamhet 

 köp och försäljning av fast egendom, dock ej ledig tomtmark 

 kommunens centrala informationsverksamhet 

Kommentar [EG4]: Sysselsättningsfråg
or och näringsliv ur åtgärdsperspektiv (hur) 
ligger inte längre här utan på GNAB från 

1/1 2017. Den strategiska nivån avspeglas i 

§ 2. 

Kommentar [EG5]: I och med 
översynen av kommunstyrelseförvaltningen 

och beslut av Kf 2016-04-28, § 68 att 

överföra uppgifter till tekniska nämnden 
och bygg- och miljönämnden är följande 

punkter borttagana: 

Mark- och exploateringsverksamhet 

Bevaka kommunens intressen vid 
fastighetsbildning. Fastighetsbestämning, 

planläggning, byggnadsväsende med mera 

Ansvaret för det geografiska 
informationssystemet (GIS)  

Kommentar [EG6]: För att tydliggöra 
att kommunstyrelsen tar beslut om 

optionsavtal eller delegat som 
kommunstyrelsen delegerat frågan till. 

Kommentar [EG7]: Punkten är kopplad 
till köp av fast egendom vid offentlig 
auktion och den delegation som finns inom 

det området. 
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 samordning av kommunens arbete med social hållbarhet 

 reformering av kommunstyrelsen regelbestånd och utformningen av fullmäktiges 

handlingar 

 beslutanderätt i ärenden angående tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen 

 de förvaltnings- och verkställighetsuppgifter i övrigt som inte uppdragits åt annan 

nämnd 

 

2.5. Delegering från kommunfullmäktige 

 

8 § 

Kommunstyrelsen ska besluta i följande grupper av ärenden 

 vid behov ta upp lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige fastställt 
med särskilt beaktande av de närmare föreskrifter om säkerheten som fullmäktige 

angivit 

 styrelsens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige bestämt 

 i sådana mål och ärenden, där det ankommer på kommunstyrelsen att föra 
kommunens talan på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 

fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta annat avtal 

 avge yttrande enligt lagen om övervakningskameror  

 kommunens verksamhet som består i risk- och sårbarhetsanalyser avseende fredstida 
krissituationer eller planering och förberedelser för hantering av sådana situationer 

 avge yttrande som ankommer på kommunfullmäktige om inte yttrandet är av 

principiell betydelse. Kommunstyrelsen får också besluta i sistnämnda slag av 

yttranden om remisstiden inte medger att yttrandet behandlas på ordinarie 

sammanträde med fullmäktige. 

 att verksamheten har en tillfredställande organisation 
 

 

3. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

 
9 § 

Kommunstyrelsen ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 

som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

Kommunstyrelsen ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten i kommunen 

och de bolag kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i utvecklas och hur 

den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 

 

 

Kommentar [EG8]: Här har tidigare 
stått ”folkhälsoarbetet och det 

brottsförebyggande arbetet” och är nu 

anpassat till hur kommunen arbetar med 
och benämner området. 

Kommentar [EG9]: Här är tre punkter 
borttagna som går över till tekniska 

nämnden i och med att mark- och 

exploatering går över till tekniska nämnden 
enligt fullmäktiges beslut 2016-04-28, § 68. 
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4. Kommunstyrelsens arbetsformer 

 

4.1. Sammansättning 

 

10 § 

 

Kommunstyrelsen består av 15 ledamöter och 15 ersättare. 

 

4.2. Ersättarnas tjänstgöring 

 

11 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett 

sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i dennes ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även 

om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen. 

Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig 

under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i 

ordningen. 

12 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende, 

får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat 

hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan 
partierna. 

 

4.3. Inkallande av ersättare 

 

13 § 

 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska 

snarast anmäla detta till kommunstyrelsens sekreterare eller någon annan anställd vid 

styrelsens kansli som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och 

som inte redan kallats in. 
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4.4. Ersättare för ordföranden 

 

14 §  

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 

helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för 
längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

4.5. Ersättares yttranderätt 

 

15 § 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 

delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

5. Sammanträdena 

5.1. Tidpunkt 

 

16 § 

Kommunstyrelsen sammanträder på dag och tid som styrelsen bestämmer. 

 

5.2. Kallelse 

 

17 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara 

ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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5.3. Ordföranden 

 

18 § 

Det åligger kommunstyrelsens ordförande att 

 närmast under kommunstyrelsen ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och 

ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor 

 främja samverkan mellan kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder  

 representera kommunstyrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden om inte kommunstyrelsen har bestämt annat i ett särskilt fall 

 se till att kommunstyrelsens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål 

 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda. 

 

5.4. Kommunalråd 

 

19 § 

Kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande är tillika 

kommunalråd. 

Kommunalråden får närvara och delta i överläggningarna men inte i besluten vid 

sammanträden i samtliga nämnder och styrelser. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 

myndighetsutövning mot någon enskild. 

Kommunalråden ska ha en löpande dialog med delägda aktiebolag, kommunala företag i 

övrigt och stiftelserna. 

Kommunalråden ska utgöra presidium i styrelsen för Gislaveds Kommunhus AB. 

Kommunalråden svarar för den årliga överläggningen med Gnosjö kommun avseende 

ekonomiska ramar för kommande års drift- och investeringsbudget och verksamhetsmål för 

den gemensamma räddningsnämnden. Ekonomiska ramar och mål behandlas av Gislaveds 

kommuns kommunfullmäktige senast i juni månad. 

 

5.5. Justering av protokoll 

 

20 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 

ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som ordförande 

ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller för utskottens 

protokoll. 

Kommunstyrelsen kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 

Paragrafen bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

 

Kommentar [EG10]: Följande är 
borttaget till följd av tillkomsten av 

”Kommunhuskoncernen” – styrelsens roll: 
”Kommunalråden ska också utöva den 

löpande ägarfunktionen i relation till de 
kommunala företagen enligt § 3 och de 
riktlinjer som framgår av den av 
kommunfullmäktige antagna 

företagspolicyn, § 5. Återrapport ska ske 
till kommunstyrelsen. Vid större avvikelser 
eller projekt bör representanter för 

företagsstyrelsen och/eller 
företagsledningen rapportera till 
kommunstyrelsen.” 

 

Kommentar [EG11]: Detta är ett 
konstaterande om nya roller för 

kommunalråden som är inskrivet i 

bolagsordningen för Gislaveds Kommunhus 
AB: 
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5.6. Yrkanden 

 
21 § 

När överläggningen i ett ärende är avslutat går ordförande igenom de yrkanden som har 

framställts under överläggningen. Säryrkanden ska vara skriftliga och överlämnas till 

ordförande när de framställs. 

 

5.7. Reservation 

 

22 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 

ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har 

fastställts för justeringen av protokollet. 

 

5.8. Protokollsanteckning 

 

23 § 

Om en ledamot önskar lämna en protokollsanteckning i form av särskilt uttalande eller 

liknande ankommer det på ordföranden, som svarar för protokollets innehåll, att avgöra om 

protokollet ska innehålla denna anteckning. Ordföranden har rätt att kräva en redovisning av 

innehållet i en sådan anteckning om den ska tas med i protokollet. 

 

5.9. Delgivning 

 

24 § 

Delgivning med kommunstyrelsen sker med ordföranden, kommundirektören eller annan 

anställd som styrelsen bestämmer. 

 

5.10. Närvarorätt 

 

25 § 

Vid kommunstyrelsens sammanträden får, om styrelsens ordförande begär det, kommun-

direktören och styrelsens förvaltningschefer, nämnder och styrelsers presidier och dess 

förvaltningschefer eller annan föredragande tjänsteman vara näravarande med rätt att 

föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten som berör vederbörandes 

verksamhetsområde. 
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5.11. Undertecknande av handlingar 

 

26 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av kommunstyrelsen ska undertecknas 

av kommunalråd, dvs. ordföranden eller vid förfall för denne av 1:e vice ordföranden eller 2:e 

vice ordföranden. 

 

6. Utskott 
 

27 § 

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett allmänt utskott. Utskottet består av sju ledamöter 

och sju ersättare. 

 

Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad 

delegationsordning i frågor som rör 

 mål och budget, bokslut och uppföljning samt ekonomisk förvaltning (kommunstyrelsens 

reglemente § 3 och 4) 

 översiktlig planering och användning av mark och vatten 

 bostadsförsörjning 

 miljö- och naturvård 

 energiplanering 

 infrastruktur- och kommunikationer, samt 

 övriga frågor som inte rör utvecklingen av den kommunala demokratin, utveckling av 

medborgar- och brukarinflytandet, intern och extern information och arbetet med att 

reformera det kommunala regelbeståndet.  

28 § 

Inom kommunstyrelsen ska det också finnas ett näringsutskott för att bereda strategiska 

frågor, se § 2, avseende näringsliv- och besöksnäring samt för att bereda mark- och 

exploateringsfrågor som inte ligger inom tekniska nämndens ansvar. Utskottet består av fem 
ledamöter och fem ersättare. 

 

Utskottet ska bereda ärenden till kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad 

delegationsordning i frågor som rör.  

 Sysselsättningen samt näringslivet och besöksnäringen i kommunen 

 EU-frågor och internationellt arbete 

 mark- och exploateringsverksamheten som inte ligger inom tekniska nämndens 

ansvarsområde 

 Infrastruktur med särskild koppling till näringslivet 

 

 

 

 

Kommentar [EG12]: Punkt om 
turistverksamhet är borttaget eftersom det 

ska ligga hos GNAB. Bevaka kommunens 

intressen inom fastighetsbildning är 
borttaget eftersom det ska ligga hos 

tekniska nämnden. 

Kommentar [EG13]: Strategisk nivå 
kopplat till § 2 

Kommentar [EG14]: Enligt 
komplettering Ks 20161019. 
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29 § 

Inom kommunstyrelsen ska vidare finnas ett personalutskott som ska bereda ärenden till 

kommunstyrelsen och ta beslut enligt upprättad delegationsordning i frågor rörande 

personalpolitiken enligt § 5 ovan. 

Utskottet består av tre ledamöter och tre ersättare. 

 

30 § 

Kommunstyrelsen väljer för samma tid som fullmäktige valt styrelsen bland utskottens 

ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra sitt 

uppdrag för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot i utskottet att som 

ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

31 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad att 

tjänstgöra.  

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av kommunstyrelsen vid valet bestämda 

ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 

fyllnadsval snarast förrättas. 

 

32 § 

Utskotten sammanträder på dag och tid som utskotten bestämmer. Sammanträden ska också 

hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär det. 

Utskotten får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

7. Samverkansorgan 
 

33 § 

Kommunstyrelsen har följande samverkansorgan: 

 Rådet för social hållbarhet 

 Referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor 

Samverkansorganens arbetssätt och antal ledamöter regleras i särskilda reglementen antagna 

av kommunfullmäktige. 

För samverkan mellan nämnderna/förvaltningarna har kommunstyrelsen en grupp för 

planeringssamråd. I gruppen är ordförande, 2:e v ordförande samt förvaltningschef från 

kommunstyrelsen, barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden, fritidsnämnden, 

kulturnämnden, räddningsnämnden, fastighetsnämnden, tekniska nämnden och bygg- och 

miljönämnden med. 

Kommentar [EG15]: Ersätter 
folkhälsorådet och brottsförebyggande 

rådet. 

Kommentar [EG16]: PS mjuk och hård 
är samordnade till en grupp fr.o.m. 1/1 

2017. 
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8. Kommentarer till kommunstyrelsens reglemente 
 

1.1 Ledningsfunktionen 

Här anges styrelsens lednings- och samordningsfunktioner. Bestämmelserna är ett utflöde 

av 6 kap 1 och 2 §§ KL. Det är ytterst en politisk fråga hur man ser på kommunstyrelsens 

roll. Bestämmelsen i 2 § ska ange exempel på de viktigaste kommunala områdena och i 

tidigare revidering har det kompletterats med – övergripande verksamhetssystem. 

 

1.2 Styrfunktionen 

Bestämmelsen ger styrelsen nödvändiga instrument för att kunna utöva lednings-

funktionen enligt 1 och 2 §§. Punkterna fem och sex som rör de kommunala företagen 

ska jämföras med den av fullmäktige antagna Företagspolicyn. I denna sägs att 

kommunstyrelsen ska utifrån kommunallagen, 6 kap 1 §, 1a och 1b utöva uppsikt över 

kommunens företag (avser även stiftelser). Kommunstyrelsen har därför rätt till 

information från företagen i den utsträckning som anses erforderlig. 

 

2.1 Ekonomisk förvaltning 

I första punkten under övrig ekonomisk förvaltning anges uppgiften att underhålla och 
förvalta kommunens fasta och lösa egendom (det inkluderar förvaltningen av kommunens 

markinnehav), som inte uppdragits åt annan nämnd.  

 

Kommunfullmäktige beslutade den 16 november 2009 att delar av pensionsskulden ska 

löses in genom partiell inlösen via pensionsförsäkring. Tidpunkt och storlek på den 

partiella inlösen ska bestämmas av kommunstyrelsen utifrån ekonomiska förutsättningar.  

 

2.3 Övrig förvaltning 

Om styrelsen har hand om specialreglerade uppgifter ska det anges i reglementet. När 

det gäller krisledningsnämnden är det ordförande i nämnden eller vid förhinder för 

denne, vice ordföranden, som bedömer när en extraordinär händelse medför att 

krisledningsnämnden ska träda i funktion. 

  

2.4 Övrig verksamhet 

 Bestämmelsen anger de s.k. ”fakultativa” uppgifter där kommunstyrelsen har ett 

verksamhetsansvar och tydliggör avgränsningar gentemot andra nämnder.  
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2.5 Delegering från kommunfullmäktige 

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller 

en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 5 kap 9 § första stycket eller som 

enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnd. 

När det gäller ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att besluta 

om avgifter till nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig kommunalekonomisk 

betydelse och inte vara av principiell vikt. Dessutom ska det hålla sig inom av fullmäktige 

tagna riktlinjer. 

 

 

4.2 Ersättarnas tjänstgöring 

 Bestämmelsen om ersättarens företräde i § 11 i fjärde stycket motsvarar vad som gäller 

för fullmäktige i 5 kap 13 § andra stycket KL. I de fall en sådan ordning leder till 

partiväxling är det infört en regel av innebörd att en ersättare som kommer för sent till 

sammanträdet men som står före tjänstgörande ersättare i turordningen får träda in. 

Regeln är enligt SKL:s grundförslag till reglemente (cirkulär 1991:147). 

 

 § 12 handlar om vad som gäller kring växeltjänstgöring. Skrivningen innebär att praxis om 

växeltjänstgöring är inskrivet i reglementet. Växeltjänstgöring får endast användas i 

särskilda situationer. I första stycket anges att en ledamot eller en ersättare som har 

avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får åter tjänstgöra när ärendet har 

avgjorts. Bestämmelsen motsvarar vad som gäller för fullmäktige. Om ersättare finns 

närvarande får en nämnd inte sammanträda med ”luckor” även om en ersättare från 

annat parti eller motsatta blocket måste kallas in. För att undvika partiväxling finns i 

andra stycket en regel som gör det tillåtet för en ledamot och en ersättare att tjänstgöra 

växelvis. Bestämmelsen stämmer överens med kommunal praxis i nämnderna. Detta 
innebär att en ledamot som avbrutit tjänstgöring på grund av annat hinder än jäv åter får 

tjänstgöra när hindret inte längre finns. Bestämmelsen gäller om ersättarens inträde leder 

till partiväxling och får endast tillämpas vid ett tillfälle under ett sammanträde. 

 

5.2 Kallelse 

Kallelsen ska vara skriftlig och får alltså inte vara muntlig. Denna skrivning hindrar inte att 

kallelsen sedan distribueras digitalt. 

 

5.4 Kommunalråd 

 I avtalet om samverkan i gemensam räddningsnämnd mellan Gislaveds och Gnosjö 

kommuner regleras frågan om verksamhetsstyrning och budget i § 6. I avtalet regleras att 

överenskommelse årligen ska träffas mellan kommunernas kommunstyrelser och 

räddningsnämnden om ekonomiska ramar för kommande års drift- och 

investeringsbudget och för verksamhetsmål så att beslut kan tas i Gislaveds 

kommunfullmäktige senast i juni månad. I § 19 i kommunstyrelsens reglemente regleras 

att det är kommunalråden som svarar för den årliga överläggningen. 
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5.6 Yrkanden 

I § 21 anges att säryrkanden ska vara skriftliga. I och med att kommunstyrelsen arbetar 

med digitala handlingar bör yrkandena överlämnas i digital form, t.ex. via e-post senast 

direkt efter att de har framställts. 

 

7.  Samverkansorgan 

 Rådet för social hållbarhet och referensgruppen för arbetsmarknadsfrågor är 

referensgrupper för dialog med det omgivande samhället. Planeringssamrådet är en grupp 

för samverkan mellan nämnder/förvaltningar.  

 

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §342 Dnr: KS.2016.137

Revidering av kommunstyrelsens reglemente

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade den 28 april 2016 om en förändring av
uppgiftsfördelningen mellan nämnderna och gav i samband med det ett uppdrag
om revidering av berörda nämnders reglementen.

Förändringarna i uppgiftsfördelningen ska börja gälla från och med den 1
januari 2017. Förändringarna innebär att ny samlad IT-driftsorganisation
inklusive telefoniansvar för hela Gislaveds kommunen flyttas från
kommunstyrelsen till fastighet- och servicenämnden, liksom drift och
verksamhet av matsalen i kommunhuset, ansvaret för fysisk tillgänlighet
inklusive tillgänglighetsdatabas och inventeringar samt post, vaktmästeri och
cyklar.

Förändringen innebär också att mark- och exploateringsenheten inklusive
förvaltning av kommunens skog och skötsel av allmän mark flyttas från
kommunstyrelsen till tekniska nämnden samt att GIS-uppdraget flyttas till bygg-
och miljönämnden.

Kommunstyrelseförvaltningen har utifrån kommunfullmäktiges beslut och i
samråd med berörda förvaltningar tagit fram förslag till nytt reglemente för
kommunstyrelsen.

Kommunstyrelsen beredde förslag till reglemente den 19 oktober 2016 och
beslutade då att föreslå kommunfullmäktige att § 28 kompletteras med
ytterligare en punkt: "Infrastruktur med särskild koppling till näringslivet".
Detta har inarbetats i förslag till reglemente som är daterat den 25 oktober
2016.

Förslaget till reglemente är också kompletterat med en punkt i § 3,
kommunstyrelsens styrfunktion, avseende rollfördelningen mellan
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och styrelsen i Gislaveds Kommunhus
AB. I punkten ligger en hänvisning till Företagspolicyn avseende
rollfördelningen.

Till följd av bildandet av Gislaveds Kommunhus AB är det också en revidering
gjord i § 19, Kommunalråd.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 68
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 323
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterat den 30 september 2016
Förslag till reglemente för kommunstyrelsen daterat den 25 oktober 2016.

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Carina Johansson (C),
Peter Bruhn (MP) och Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 342 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för kommunstyrelsen daterat den 25 oktober 2016 att
gälla från och med den 1 januari 2017, samt

att upphäva tidigare reglemente, antaget den 26 mars 2015, § 40, från och
med den 1 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige





GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §344 Dnr: KS.2016.195

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016 om
förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För bygg- och miljönämndens
del innebär det att GIS-verksamheten flyttas över från kommunstyrelsen till
bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2017.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 68
Bygg- och miljönämnden den 6 oktober 2016, § 163
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden från och med 1 januari
2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 oktober 2016
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 324

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att återremittera ärendet till kommunstyrelse-
förvaltningen för ytterligare beredning.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare
beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslichef



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §370 Dnr: KS.2016.195

Revidering av bygg- och miljönämndens reglemente

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016 om
förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För bygg- och miljönämndens
del innebär det att GIS-verksamheten flyttas över från kommunstyrelsen till
bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2017.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 6 oktober 2016 att föreslå
kommunfullmäktige att anta reglementet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 november 2016 och beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med uppdraget att se
över benämningen på bygg- och miljönämnden. Inga förändringar föreslås.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 68
Bygg- och miljönämnden den 6 oktober 2016, § 163
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden, daterat den 6 oktober
2016
Kommunstyrelsen den 2 november 2016, § 344
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för bygg- och miljönämnden daterat den 6 oktober
2016 att gälla från och med den 1 januari 2017, samt

att upphäva tidigare reglemente för bygg- och miljönämnden, antaget den 15
december 2014, § 48, från och med den 1 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



  Tillhör bygg- och miljönämndens beslut 2016-10-06, §163  
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1. Nämndens uppgifter 
 
Utöver vad som föreskrivs om bygg- och miljönämnden i kommunallagen och 
speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente. 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 
 

1§ 

Bygg- och miljönämnden är den nämnd som enligt plan- och bygglagen ska fullgöra 
kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Från nämndens 
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser 
översiktsplaner. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag eller 
författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet 
Nämnden fullgör också uppgift enligt lag om bostadsanpassningsbidrag. 
 
Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt 
avser fullgörande av den kommunala renhållningsskyldigheten i miljöbalken. Nämnden 
fullgör också uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, tobakslagen, 
lagen om handel med receptfria läkemedel och lagen om detaljhandel med 
nikotinläkemedel m fl lagar som kan anses ligga inom nämndens ansvarsområde. 

Nämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av spritdrycker, vin, 
starköl och andra rusdrycker i enlighet med alkohollagen. Nämnden ska också utöva 
kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med och servering 
av folköl. 

Nämnden ska avge yttrande enligt 44 § lotterilagen avseende restaurang- kasinospel. 

 Nämnden fullgör därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag eller författning 
ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 
 

2§ 

Inom verksamhetsområdena svarar nämnden för 
 

• förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling 

• förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet 

• förslag till taxor och avgifter 

• information om verksamheten 

• medborgardialog  

• uppföljning och utvärdering av verksamheten 

• förenkling av regelbeståndet 

• prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och 
hälsoskyddsområdet 

• prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens, eller undantag från vad 
som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall 
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och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering, 
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall 

• prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen enligt 
miljöbalken 

• medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom 
nämndens ansvarsområde berörs 

• handlägga och utöva tillsyn enligt tobakslagen 

• handlägga och utöva tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

• handlägga och utöva kontroll enligt livsmedelslagen , de föreskrifter som 
meddelats med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av 
lagen 

• upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen 

• prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom plan- och 
byggnadsområdet 

•  prövning av  strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.  
• ansvara för den tillsyn av strandskydd som ankommer på kommunen enligt 

miljöbalken 

• pröva tillstånd till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltar 

• handlägga den grundläggande mät- och kartverksamheten 

• fastställa belägenhetsadresser och namn på gator, kvarter, allmänna platser, 
rondeller och andra vägar 

• ajourhållning av adress-, byggnads- och lägenhetsregistret 

• ansvara för kommunens energi- och klimatrådgivning 

• ansvara för kommunens Gis- verksamhet 

• bereda ärenden - utifrån nämndens ansvarsområden -  till kommunfullmäktige 
om yttranden om etablering av vindkraftverk enligt miljöbalkens bestämmelser  

• avge yttrande i ärenden enligt begravningslagen 

• avge yttrande i ärenden enligt ordningslagen med undantag av 3 kap. 2 § och 
lokala ordningsföreskrifter 

• besluta i andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämförliga med de ovan 
angivna. Vidare ansvarar nämnden också för de uppgifter som 
kommunfullmäktige särskilt beslutar om. 

 
3§ 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och 
verka för en god tillämpning. 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 

4 § 

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 
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För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga 
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för 
sin verksamhet. 

 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 
 

5§ 

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden: 

• nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige 
har bestämt 

 

• avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i det enskilda 
fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda omständigheter 

 

• talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde 
 

• anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelserna  om enkelt 
planförfarande får tillämpas enligt 5 kap.  plan- och bygglagen  

 

• anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell 
betydelse enligt 5 kap.  plan- och bygglagen. Nämnden har rätt att förlänga 
detaljplaners genomförandetid. 

 

• anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap. 39 § plan- och 
bygglagen 

 

• begära  att tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen 
 

• bevakning av borgen för bostadslån 
 

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 

6§ 

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och 
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 

Bygg- och miljönämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten 
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
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2. Nämndens arbetsformer 
 

2.1. Sammansättning 
 

7§ 

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 

 

2.2. Ersättarnas tjänstgöring 
 

8§ 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ned i ordningen. 

 

9§ 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.3. Inkallande av ersättare 
 

10§ 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 
ska snarast anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen som kallar ersättare. Den 
ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
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2.4. Ersättare för ordföranden 
 

 

11§ 

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i 
ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 
 

11§ 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 
delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

3. Sammanträden 
 

3.1. Tidpunkt 
 

13§ 

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2. Kallelse 
 

14§ 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör 
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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3.3. Ordföranden 
 

15§ 

Det åligger nämndens ordförande att: 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten 
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor. 

• främja samverkan mellan bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen och 
kommunens övriga nämnder. 

• representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, 
konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt 
fall. 

3.4. Justering av protokoll 
 

16§ 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Utskottens protokoll justeras av 
ordföranden och en ledamot. 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 
bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den. 

3.5. Reservation 
 

17§ 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

3.6. Delgivning 
 

18§ 

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, bygg- och miljöchefen 
eller annan som nämnden bestämmer. 

 

3.7. Närvarorätt 
 

19§ 

Vid bygg- och miljönämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det, 
bygg- och miljöchefen, sekreteraren och andra tjänstemän på bygg- och 
miljöförvaltningen vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i 
ärenden men inte i besluten. Ordföranden kan kalla in tjänstemän från andra 
förvaltningar inom kommunen för att föredra ärenden. 
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3.8. Undertecknande av handlingar 
 

20§ 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice 
ordföranden. 

 

 

4. Utskott 
 

21§ 

Inom nämnden ska finnas ett utskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

 

22 § 

Nämnden väljer för samma tid som som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens 
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

23 § 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad 
att tjänstgöra. 

 Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

24 § 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär 
det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

25 § 

De ärenden som ska avgöras av bygg- och miljönämnden i dess helhet ska beredas av 
utskottet om beredning behövs. 
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Ordföranden, bygg- och miljöchefen eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till 
utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Bygg- och miljönämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, 
besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 
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1. Nämndens uppgifter 
 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 

 

1 § 

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:  

 Väghållning med gatubelysning,  

 Torg, parker och tätortsnära skog 

 Allmän vattenförsörjning och avloppsbehandling  

 Renhållning 

 Operativa arbetet inom kommunens markförsörjning 

 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet  

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt 

beslutar om. 

 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 

 

2 § 

Inom verksamhetsområdet som avses i 1§ ansvarar nämnden för: 

 

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling 

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet 

 förslag till taxor och avgifter 

 uppföljning och utvärdering av verksamheten  

 förenkling av regelbeståndet 

 information om verksamheten 

 medborgardialog och brukardialog 

 kommunens mark för vattentäkter 

 allt som åligger huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster 

 kommunens allmänna platsmark enligt detaljplan, d.v.s. kommunens gator, vägar, 

naturområde, parker, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar 

 gaturenhållning som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda bestämmelser 

om gaturenhållning och skyltning 

 undantag från ”Åläggande om gångbanerenhållning m.m.” som har ålagts 

fastighetsinnehavare 

 Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning och tillämpa de av fullmäktige 

antagna regler för kommunal bidragsgivning 

 belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker enligt avtal mellan kommunen och 

Gislaveds Energiring AB  

 trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter (LTF) mm enligt gällande trafiklagstiftning 

 taxa för renhållning, samt ansvara för kommunens avfallshantering enligt 

avfallsförordningen 

 taxa för upplåtande av offentlig/allmän plats 
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 lokala ordningsföreskrifter för torghandel 

 taxa för grävtillstånd 

 mark- och exploateringsverksamheten i den mån ansvaret för fastigheter inte 

överlämnats till annan nämnd eller styrelse  

 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning, 

planläggning, byggnadsväsende med mera  

 upplåta offentlig/allmän plats som tillhör kommunen med en upplåtelsetid på högst 

fem år  

 utarrendera eller uthyra fastighet som tillhör kommunen och som faller under 

tekniska nämndens verksamhetsområde med en upplåtelsetid på högst fem år  

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av plan- och 

bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd 

kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt 

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet eller del av fastighet 

understigande 5 000 m² utanför detaljplanelagt område med stöd av den 

kommunomfattande översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna eller 

andra kommunala beslut och inom den av kommunfullmäktige fastställda 

kostnadsramen och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt  
 

3 § 

 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och 

verka för en god tillämpning.  
 

4 § 
 

Nämnden ska verka för en samverkan för nämnderna emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 

 

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga 

styrelser, nämnder och tjänstmän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för sin 

verksamhet. 
 

5 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 

personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 

 

6§ 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt 

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde 
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1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 

 

7§ 

 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 

hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 

 

2. Nämndens arbetsformer 
 

2.1. Sammansättning 

 

8§ 

 
Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare. 
 

2.2. Ersättarnas tjänstgöring 

 

9§ 

 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige 

mellan dem bestämda ordningen. 

 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ned i ordningen. 
 

10§ 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 
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2.3. Inkallande av ersättare 

 

11§ 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde 

ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, eller till någon annan anställd vid 

tekniska kontoret som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att 

tjänstgöra och som inte redan kallats in. 

 

2.4. Ersättare för ordföranden 

 

12§ 

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett 

helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten 

ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 

för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 

 

13§ 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 

delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

3. Sammanträden 
 

3.1. Tidpunkt 

 

14§ 

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2. Kallelse 

 

15§ 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 
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Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara 

ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 

handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. 

 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

 
När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till 

sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
 

 

3.3. Ordföranden 

 

16§ 

Det åligger nämndens ordförande att: 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 

verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten 

och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor, 

 främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens övriga 
nämnder, 

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. 

 

3.4. Justering av protokoll 

 

17§ 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 

ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som 

ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller 

för utskottets protokoll. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

3.5. Reservation 

 

18§ 
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Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

3.6. Delgivning 

 

19§ 

Delgivning med nämnden sker med ordförande, nämndens sekreterare eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 

 

3.7. Närvarorätt 

 

20§ 

 

Vid tekniska nämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det, 

förvaltningschefen, nämndsekreteraren och andra tjänstemän på tekniska kontoret vara 

närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten. 

Ordförande kan kalla in tjänstemän från andra förvaltningar inom kommunen och 

kommunala bolag för att föredra ärenden. 
 

 

3.8. Undertecknande av handlingar 

 

21§ 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 

ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice 

ordföranden. 

 

4. Utskott 
 

22§ 

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott. 

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare. 

 

23§ 

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens 

ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i 

utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 
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24§ 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad 

att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

25§ 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär 

det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

26§ 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om 

beredning behövs. 

Ordföranden, tekniska chefen eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden 

till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett 

ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 

 

 

5. Samverkansorgan 
 

Nämnden har följande samverkansorgan 

 kommunala rådet för trafiksäkerhet 

 kommunala rådet för samordning av resurser för utemiljö 

 

Kommunala rådet för trafiksäkerhet består också av externa parter och arbetssätt och 

antalet ledamöter regleras i särskilt reglemente antaget av kommunfullmäktige. 

För samverkan mellan förvaltningar har nämnden ett planeringssamråd för samordning 

av resurser för utemiljö.  
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Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016 om
förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För tekniska nämndens del
innebär det att från kommunstyrelsen flyttas mark- och
exploateringsverksamheten inklusive förvaltning av kommunens skog och
skötsel av allmän mark till tekniska nämnden. Operativt arbete med naturvård,
kalkning, flyttas också till tekniska nämnden.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår fortfarande att leda och samordna
mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Likaså kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik.

Kommunstyrelsen har också fortsättningsvis hand om strategiska
etableringsfrågor för industri, handel och annan verksamhet samt köp och
försäljning av fast egendom, dock inte ledig tomtmark.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 68
Tekniska nämnden den 21 september 2016, § 103
Förslag till reglemente för tekniska nämnden från och med 1 januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 september 2016
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 326

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att återremittera ärendet till kommunstyrelse-
förvaltningen för ytterligare beredning.

Carina Johansson (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M): Bifall till
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Propositionsordning
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förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För tekniska nämndens del
innebär det att från kommunstyrelsen flyttas mark- och
exploateringsverksamheten inklusive förvaltning av kommunens skog och
skötsel av allmän mark till tekniska nämnden. Operativt arbete med naturvård,
kalkning, flyttas också till tekniska nämnden.

I kommunstyrelsens ledningsfunktion ingår fortfarande att leda och samordna
mark- och bostadspolitiken och se till att en tillfredsställande markberedskap
upprätthålls samt att bostadsförsörjningen och samhällsbyggandet främjas.
Likaså kommunens övergripande miljö- och naturvårdspolitik.
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Kommunstyrelsen den 2 november 2016, § 343
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december 2015, § 179, från och med den 1 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Nämndens uppgifter

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter

1 §

Nämnden ansvarar för följande verksamhetsområden:

 Väghållning med gatubelysning,

 Allmän vattenförsörjning och avloppsbehandling

 Renhållning

 Allmän platsmark och övrig kommunalägd mark som inte överlämnats till annan
nämnd eller styrelse

 Operativa arbetet inom kommunens markförsörjning

 Kommunens trafiknämnd och väghållningsmyndighet

Tekniska nämnden ansvarar också för de uppgifter som kommunfullmäktige särskilt
beslutar om.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i 1§ ansvarar nämnden för:

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling
 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet
 förslag till taxor och avgifter
 uppföljning och utvärdering av verksamheten
 förenkling av regelbeståndet
 information om verksamheten
 medborgardialog och brukardialog
 kommunens mark för vattentäkter
 allt som åligger huvudman enligt lagen om allmänna vattentjänster
 kommunens allmänna platsmark enligt detaljplan, d.v.s. kommunens gator, vägar,

naturområde, parker, planteringar, lekplatser och liknande anläggningar
 gaturenhållning som ankommer på kommunen enligt lagen med särskilda

bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
 undantag från ”Åläggande om gångbanerenhållning m.m.” som har ålagts

fastighetsinnehavare
 Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning och tillämpa de av

fullmäktige antagna regler för kommunal bidragsgivning
 belysning av gator, gång- och cykelvägar samt parker enligt avtal mellan

kommunen och Gislaveds Energiring AB
 trafiksäkerhet, lokala trafikföreskrifter (LTF) mm enligt gällande trafiklagstiftning
 taxa för renhållning, samt ansvara för kommunens avfallshantering enligt
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avfallsförordningen
 taxa för upplåtande av offentlig/allmän plats
 lokala ordningsföreskrifter för torghandel
 taxa för grävtillstånd

 mark- och exploateringsverksamheten i den mån ansvaret för fastigheter inte
överlämnats till annan nämnd eller styrelse

 bevaka kommunens intressen vid fastighetsbildning, fastighetsbestämning,
planläggning, byggnadsväsende med mera

 upplåta offentlig/allmän plats som tillhör kommunen med en upplåtelsetid på
högst fem år

 Kalkningsverksamhet

3 §

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och
verka för en god tillämpning.

4 §

Nämnden ska verka för en samverkan för nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstmän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.

5 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige

6§

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde

 utarrendera eller uthyra fastighet som tillhör kommunen och som faller under
tekniska nämndens verksamhetsområde med en upplåtelsetid på högst fem år

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen med stöd av plan- och
bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av kommunfullmäktige fastställd
kostnadsram och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

 köp, försäljning, byte, fastighetsreglering eller inlösen av fastighet eller del av
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fastighet understigande 5 000 m² utanför detaljplanelagt område med stöd av den
kommunomfattande översiktsplanen eller de fördjupade översiktsplanerna eller
andra kommunala beslut och inom den av kommunfullmäktige fastställda
kostnadsramen och andra riktlinjer beträffande belopp och villkor i övrigt

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

7§

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.

2. Nämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

8§

Nämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

9§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ned i ordningen.

10§
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En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare

11§

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde
ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare, eller till någon annan anställd vid
tekniska kontoret som kallar ersättare. Den ersättare kallas in som står i tur att
tjänstgöra och som inte redan kallats in.

2.4. Ersättare för ordföranden

12§

Om varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i ett
helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste ledamoten
ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget
för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

13§

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte
delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

14§

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse
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15§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara
ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden, 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla till
sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3. Ordföranden

16§

Det åligger nämndens ordförande att:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor,

 främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens övriga
nämnder,

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och
sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall.

3.4. Justering av protokoll

17§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller
för utskottets protokoll.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.
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3.5. Reservation

18§

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning

19§

Delgivning med nämnden sker med ordförande, nämndens sekreterare eller annan
anställd som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt

20§

Vid tekniska nämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det,
förvaltningschefen, nämndsekreteraren och andra tjänstemän på tekniska kontoret vara
närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i ärenden men inte i besluten.
Ordförande kan kalla in tjänstemän från andra förvaltningar inom kommunen och
kommunala bolag för att föredra ärenden.

3.8. Undertecknande av handlingar

21§

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice
ordföranden.

4. Utskott

22§

Inom nämnden ska finnas ett arbetsutskott.

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

23§

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24§

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad
att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,
ska fyllnadsval snarast förrättas.

25§

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

26§

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om
beredning behövs.

Ordföranden, tekniska chefen eller nämndens sekreterare överlämnar sådana ärenden
till utskottet.

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett
ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.

5. Samverkansorgan

Nämnden har följande samverkansorgan

 kommunala rådet för trafiksäkerhet

 kommunala rådet för samordning av resurser för utemiljö

Kommunala rådet för trafiksäkerhet består också av externa parter och arbetssätt och
antalet ledamöter regleras i särskilt reglemente antaget av kommunfullmäktige.

För samverkan mellan förvaltningar har nämnden ett planeringssamråd för samordning
av resurser för utemiljö.
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förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För fastighetsnämndens del 
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1. Nämndens uppgifter 
 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 
 

1§ 

Fastighets- och servicenämnd är kommunens samordnande organ för lokalförsörjning 

och internservice samt dess verkställande organ för förvaltning av kommunens 

bebyggda fastigheter inom och utom detaljplanelagt område.  

 

I förvaltning av kommunens fastigheter ingår övergripande lokalplanering, ny-, om- och 

tillbyggnad, drift, inhyrning av samtliga externa lokaler, underhåll och 
verksamhetsservice samt att kommunens fastigheter är tillgängliga. som städning, 

tvätt, transporter, bilpool, fordonsservice och övrig fastighetsservice. Eventuella 

undantag fastställs genom separat beslut. 

 

Från nämndens förvaltning är undantaget obebyggda fastigheter, skogsfastigheter, 

arrendefastigheter, gator, parker och andra allmänna platser, vatten- och avloppsverk 

samt anläggningar för el- och fjärrvärme.   

 

I lokalförsörjningen ingår inte köp och försäljning av fastigheter. 
 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 
 

2§ 

Inom verksamhetsområdet svarar fastighets- och servicenämnd för: 

 att samordna kommunens totala lokalbehov och därvid utveckla samarbetet med 

övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras verksamheter samt 

underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter 

 

 att verkställa byggandet av fullmäktige beslutade objekt samt utföra om- och 

tillbyggnader i enlighet med god förvaltningsekonomi samt brukarnas önskemål 

 

 att uppfylla de krav avseende ytor, klimat och service som brukarna ställer på 

den miljö där verksamheten bedrivs och i övrigt lägga förslag till inriktning, 

omfattning och kvalité 

 

 att lägga förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling inom 

ramen för brukarnas behov 

 

 att förvalta befintligt fastighetsbestånd rationellt och ekonomiskt, underhålla 

fastigheterna så att kapitalförstöring undviks samt att främja en optimal 

lokalanvändning 
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 att för en tid av högst tio år uthyra eller upplåta fastigheter och lokaler som 

nämnden förvaltar 

 

 att för en tid av högst fem år hyra in lokaler för att tillgodose kommunens 

lokalbehov  

 

 att följa upp och utvärdera verksamheten bland annat genom en aktiv 

brukardialog 

 

 att vid ny-, om- och tillbyggnad av fastighet upprätta kalkyler avseende 

fastigheternas drifts- och underhållskostnader samt hyreskalkyler. 

 

 att med intern och extern hyresgäst upprätta kontrakt eller avtal som anger 

parternas åtaganden 

 

 att på uppdrag av kommunstyrelsen genomföra uthyrning, drift och skötsel samt 

rivning av bebyggda fastigheter som ingår i markreserven (saneringsfastigheter) 

 

 att verka för en god energihushållning i kommunens fastigheter 

 

 samordna kommunens behov av servicetjänster/verksamhetsservice och därvid 

utveckla samarbetet med övriga nämnder i syfte att skapa en god miljö för deras 

verksamheter samt underlätta för nämnderna att uppfylla sina uppgifter. 

 

 Ansvara för kommunens IT-driftsorganisation inklusive telefonansvar 

 

 Ansvara för fysisk tillgänglighet i kommunens fastigheter inkl. inventering 

och tillgänglighetsdatabas. 

 

 Ansvar för städ, tvätt, transporter, bilpool inkl. cyklar, fordonsservice och 

övrigfastighetsservice (regleras i separat överenskommelse med brukare) 

 

 Ansvar för kommunens centrala vaktmästeri med ansvar för post- och 

godshantering, yttre- och intern service vid kommunhuset (innehåll 

specificeras i särskild dokumentation med brukaren) 

 

 Ansvar för drift av cafeterian i kommunhuset 
 

3§ 

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och 

verka för en god tillämpning 

 

4§ 

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 

kommunens övergripande mål. 
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För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga 

styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för 

sin verksamhet. 

 

5§ 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 

personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 
 

6§ 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 

ärenden inom sitt verksamhetsområde 

 

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 

7§ 

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som 

fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt 

bestämmelser i detta reglemente. 

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och särskilt 

ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande 

lagstiftning ska kunna uppfyllas 

 

 

2. Fastighets- och servicenämnds arbetsformer 

2.1. Sammansättning 
 

8§ 

Fastighets- och servicenämnd består av nio ledamöter och nio ersättare. 

 

2.2. Ersättarnas tjänstgöring 
 

9§ 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 

ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 
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En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 

även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 

fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 

turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 

som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 

kommer längre ned i ordningen. 

 

10§ 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 

ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 

annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 

styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.3. Inkallande av ersättare 
 

11§ 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, 

ska snarast anmäla detta till nämndens sekreterare som kallar ersättare. I första hand 

kallas den personliga ersättaren, därefter kallas ersättare i den ordning fullmäktige 

beslutat. 

 

2.4. Ersättare för ordföranden 
 

12§ 

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i 

ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 

ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 

för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 

ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 
 

13§ 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte 

delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 
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3. Sammanträden 
 

3.1. Tidpunkt 
 

14§ 

Fastighets- och servicenämnd sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

3.2. Kallelse 
 

15§ 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör 

vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 

utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 

kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla 

till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 

 

3.3. Ordföranden 
 

16§ 

Det åligger fastighets- och servicenämnds ordförande att: 

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 

verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten 

och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor 

 främja samverkan mellan nämnden och kommunstyrelsen och kommunens 

övriga nämnder 

 representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och 

sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. 

3.4. Justering av protokoll 
 

17§ 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 

ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som 
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ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma gäller 

för utskottets protokoll. 

 

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen 

bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

3.5. Reservation 
 

18§ 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 

reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 

tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

3.6. Delgivning 
 

19§ 

Delgivning med fastighets- och servicenämnd sker med ordföranden, fastighetschefen 

eller annan anställd som nämnden bestämmer. 

3.7. Närvarorätt 
 

20§ 

Fastighetschef, nämndssekreterare och andra tjänstemän som ska föredra ärenden har 

rätt att delta på nämndens sammanträden. 

 

3.8. Undertecknande av handlingar 
 

21§ 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 

ordförande eller vid dennes förhinder av 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice 

ordföranden. 

 

4. Utskott 
 

22§ 

Inom fastighets- och servicenämnd ska finnas ett arbetsutskott. Arbetsutskottet består av 

tre ledamöter och tre ersättare. 

 

23§ 

Nämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens 

ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande. 
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Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i 

utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 

24§ 

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad 

att tjänstgöra. 

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 

ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 

25§ 

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska 

också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär 

det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 

26§ 

De ärenden som ska avgöras av nämnden i dess helhet ska beredas av utskottet om 

beredning behövs. 

Ordföranden eller fastighetschefen överlämnar sådana ärenden till utskottet. 

När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut. 

Nämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i ett 

ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 
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5. Kommentarer till reglemente för fastighets- och 
servicenämnd 

 

5.1. Avgränsning av nämndens uppgifter 
 

Genom reglementet talar fullmäktige om vilka nämnder som ska ansvara för vilka 

uppgifter. Under denna paragraf görs en avgränsning av nämndens uppgifter gentemot 

övriga nämnder. Paragrafen anger ramen för nämndens verksamhet 

 

5.2. Innehållet i nämndens uppgifter 
 

Under detta avsnitt beskrivs nämndens uppgift inom den ram som anges i 1.1. Om två 

nämnder har likartade uppgifter kan man här tydliggöra var gränsen går mellan de olika 

nämnderna. 

Avseende verksamhetsservice är huvudprincipen att fastighets- och servicenämnd 

ansvarar för städning, tvätt, bilpool och transporter men undantag kan förekomma. 

 

5.3. Delegering från fullmäktige 
 

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende 

eller en viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 5 kap 9 § första stycket eller 

som enligt lag eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till 

nämnd. När det gäller ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att 

besluta om avgifter till nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig 

kommunalekonomisk betydelse och inte vara av principiell vikt. Dessutom ska de hålla 

sig inom av fullmäktige tagna riktlinjer 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-02 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §345 Dnr: KS.2016.161

Revidering av fastighetsnämndens reglemente

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016 om
förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För fastighetsnämndens del
innebär det att namnet ändras till fastighet- och servicenämnden
och att benämningen på förvaltningen blir fastighet- och serviceförvaltningen.

Vidare ska den nya samlade IT-driftsorganisationen inklusive telefoniansvar för
hela Gislaveds kommun flyttas till fastighet- och servicenämnden, liksom drift
och verksamhet av matsalen i kommunhuset, ansvaret för fysisk
tillgänglighet inklusive tillgänglighetsdatabas och inventeringar samt att post,
vaktmästeri och cyklar flyttas till fastighet- och servicenämnden.

Fastighetsförvaltningen har i samråd med kommunstyresleförvaltningen tagit
fram förslag till reglemente för fastighet- och servicenämnden.
Fastighetsnämnden beslutade den 23 augusti att föreslå kommunfullmäktige att
anta reglementet.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 68
Fastighetsnämnden den 23 augusti 2016, § 124
Förslag till reglemente för fastighet- och servicenämnden från och med 1
januari 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 20 september 2016
Kommunstyrelsen den 19 oktober 2016, § 325

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att återremittera ärendet till kommunstyrelse-
förvaltningen för ytterligare beredning.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen för ytterligare
beredning.

Expedieras till:
Kommunstyrelseförvaltningen, kanslichef
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §369 Dnr: KS.2016.161

Revidering av fastighet- och servicenämndens reglemente

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde den 28 april 2016 om
förändringar i uppgiftsfördelning mellan nämnder. För fastighetsnämndens del
innebär det att namnet ändras till fastighet- och servicenämnden
och att benämningen på förvaltningen blir fastighet- och serviceförvaltningen.

Vidare ska den nya samlade IT-driftsorganisationen inklusive telefoniansvar för
hela Gislaveds kommun flyttas till fastighet- och servicenämnden, liksom drift
och verksamhet av matsalen i kommunhuset, ansvaret för fysisk
tillgänglighet inklusive tillgänglighetsdatabas och inventeringar samt att post,
vaktmästeri och cyklar flyttas till fastighet- och servicenämnden.

Fastighetsförvaltningen har i samråd med kommunstyrelseförvaltningen tagit
fram förslag till reglemente för fastighet- och servicenämnden.
Fastighetsnämnden beslutade den 23 augusti att föreslå kommunfullmäktige att
anta reglementet.

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 2 november 2016 och beslutade att
återremittera ärendet till kommunstyrelseförvaltningen med uppdraget att se
över benämningen på fastighet- och servicenämnden. Inga förändringar
föreslås.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 28 april 2016, § 68
Fastighetsnämnden den 23 augusti 2016, § 124
Förslag till reglemente för fastighet- och servicenämnden från och med 1
januari 2017, daterat den 19 augusti 2016
Kommunstyrelsen den 2 november 2016, § 345
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta reglemente för fastighet- och servicenämnden daterat den 19
augusti 2016 att gälla från och med den 1 januari 2017, samt

att upphäva tidigare reglemente för fastighetsnämnden, antaget den 26
februari 2015 , § 27, från och med den 1 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Inledning och syfte

Detta dokument som beskriver styrmodellen för Gislaveds kommun har sitt ursprung i ett
utvecklingsarbete av kommunens arbete med styrning och ledning (styrmodell) som genomförts
under 2016. Förändringen är också en del i ett utvecklingsarbete kring kommunstyrelseförvaltningens
roll och uppdrag.

Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och gemensamma
arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess verksamheter. Styrmodellen omfattar
därför hela kommunens organisation.

Grundläggande tankar kring styrmodellen

Styrmodellen för Gislaveds kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta innebär att ansvaret
för att planera och följa upp verksamhetens mål och resultat omfattar samtliga organisatoriska
nivåer. Med utgångpunkt från kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens
grundläggande uppdrag ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp verksamheten ligga så nära
medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet ska genomsyras av medskapande och
ansvarstagande.

Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar:

• Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för planering och uppföljning.

• Styrmodellen ska utgå från kommunens och verksamheternas uppdrag som finns beskrivet i
de styrdokument som är beslutade, såväl statliga som kommunala.

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan ske med t ex lagstiftning,
regler, riktlinjer, principer, policys, vision, värderingar, mål, uppdrag, mm.

• Styrmodellen ska omfatta samtliga delar av styrningen. Det ska inte finnas parallella modeller.

• Styrmodellen ska omfatta både planering och uppföljning av verksamheten utifrån
styrdokumenten.

• En framgångsfaktor är dock att inte ställa krav på för detaljerad planering och uppföljning av
mer operativ karaktär. Dessa ska kunna hanteras inom verksamheten utan krav på att
dokumentera inom ramen för styrmodellen.
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Bilden ovan beskriver kommunens flöden för planering och uppföljning.:

Kommunens kommunkoncern är grunden för att säkerställa att de politiska målen uppfylls.
Styrningen sker utifrån de mål som politikerna sätter upp och de resultat som ska uppnås.
Kommunkoncernen ska bedriva samma planerings- och uppföljningsprocess mot kommunfullmäktige,
oavsett om det är en nämnd eller ett bolag.

Kommunfullmäktige fattar beslut om dokumentet ”Gislaveds kommuns planeringsdirektiv för år XX-
år XX” i maj månad. Respektive nämnd/styrelse fattar beslut om dokumentet ”X-
nämndens/styrelsens planeringsdirektiv för år XX-år XX” i juni månad. Dokumentet ska ha samma
struktur och liknande innehåll som kommunfullmäktiges dokument men omfatta
nämndens/styrelsens ansvarsområde.
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Övergripande beskrivning av styrmodellen

Bilden ovan beskriver kommunens styrmodell. Styrmodellen består av två olika delar:

• Struktur för styrmodellen (A-D)

• Arbetsflödet i styrmodellen (E)

Styrmodellen tar sin utgångspunkt i Gislaveds övergripande vision och värdegrund samt kommunens
och verksamheternas uppdrag som finns beskrivet i kommunala och statliga styrdokument. Som en
del av arbetet med styrmodellen ska grunduppdraget definieras och dokumenteras på alla nivåer i
kommunens organisation.



Styrdokument
Dokumenttyp: Riktlinjer

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Ekonomichef

Revideras: Gäller t.o.m. 2019. Kommunstyrelsen har rätt att göra
revideringar i riktlinjerna under löptiden.
Följas upp: Löpande

6

A Vision, värdegrund och grunduppdraget
Kommunens vision och värdegrund utgör tillsammans med kommunala och statliga styrdokument
grunden för verksamheternas uppdrag (grunduppdraget). Dessa delar ska utgöra en utgångspunkt för
arbetet med finansiella mål och resursfördelning, mål och uppdrag för utvecklingsarbetet samt
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för att kvalitetssäkra verksamheten. Kommunens vision och
värdegrund finns beskriven i ett särskilt dokument.

Några viktiga begrepp:

Beskrivningen av grunduppdraget ska omfatta

• Beskrivning av grunduppdraget i form av en verksamhetsidé

• Beskrivning av vilka kommunala och statliga styrdokument som är av särskild betydelse

Begrepp Definition
Vision En tydlig bild av en önskad framtid för kommunen som

geografiskt område. Långsiktigt resultat (10 år eller mer).
Ska ge inriktning och energi för utvecklingsarbetet och vara
vägledande.

Värdegrund Organisationens förhållningssätt och ageranden/beteenden som
genomsyrar vår organisationskultur.

Statlig styrning Styrdokument som beslutats av staten t ex lagstiftning, planer,
riktlinjer.

Kommunal styrning Styrdokument som beslutats av kommunen t ex planer,
riktlinjer, policys.

Kommunplan Tillsammans med Vision 2040 och översiktsplanen utgör
kommunplanen den politiskt långsiktiga inriktningen för
kommunens övergripande planering.

Verksamhetens
grunduppdrag

Verksamhetens grundläggande uppdrag enligt både statliga och
kommunala styrdokument. Grunduppdraget ska beskriva varför
verksamheten finns till, vad den ska göra och för vem. Den ska
kunna ge svar på följande frågeställning:

”För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka situationer
(behov) genom att göra vad (utbud) i samverkan med vem?”
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• För vem eller vilka (målgrupper) ska vi lösa vilka situationer (behov) genom att
göra vad (utbud) i samverkan med vem?

• Beskrivning av kommunens och verksamhetens övergripande vision och värdegrund.

• Verksamhetens organisation, ledningsstruktur och process struktur.

• Beskrivning av medarbetare och verksamhetens behov av kompetens.

Beskrivningen av verksamhetens grunduppdrag ska sammanfattas i för verksamheten kritiska
kvalitetsfaktorer.

Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag delas styrmodellen in i tre
delar:

B Resursfördelning och ekonomistyrning

Resursfördelning och ekonomistyrning handlar om att utifrån tillgängliga resurser och god ekonomisk
hushållning sätta finansiella mål och fördela resurser mellan kommunens olika verksamhetsområden.

Ekonomistyrningen innehåller finansiella mål och nyckeltal som syftar till att styra verksamheterna
med utgångspunkt ifrån god ekonomisk hushållning. Resursfördelningsmodell beskriver vilka faktorer
som påverkar resursfördelningen till respektive nämnd och inom respektive nämnd.
Ekonomistyrningsprinciper hanterar interna mellanhavanden, hantering av kapitaltjänstkostnader,
hantering av över- och underskott, hantering av lokalkostnader, internprissättning mm. Utöver dessa
består styrmodellen av en budgetprocess som beskriver processens aktiviteter, olika roller och
tidsplan.

Några viktiga begrepp:

C Plan för utveckling av verksamheten (mål och uppdrag)

Begrepp Definition
Resursfördelningsmodell En modell som beskriver vilka kriterier som ligger till grund

för fördelning av resurser mellan olika delar av
organisationen.

Ekonomistyrning Styrning av verksamheten genom finansiella mål, incitament
och nyckeltal.

Ekonomistyrningsprinciper Principer för hur ekonomin ska styras och hanteras. Ett
regelverk med avseende på hur olika ekonomiska frågor t ex
interna mellanhavanden, kapitaltjänstkostnader,
lokalkostnader, internprissättning, över- och underskott
m.m. ska hanteras
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Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag genomförs nulägesanalys
och omvärldsanalys som syftar till att identifiera prioriterade utvecklingsområden. Detta görs på
varje organisatorisk nivå utifrån det uppdrag och de förutsättningar respektive verksamhet har.

På kommunövergripande nivå tar kommunstyrelsen fram en omvärldsanalys som ger den politiska
ledningen en bild av hur framtiden kan komma att se ut. Analysen har som syfte att identifiera de
trender som kan vara av stor vikt för Gislaveds kommun, som geografisk plats och som organisation.
Den kommunövergripande omvärldsanalysen bygger delvis på de omvärldsanalyser som gjorts på
lägre organisatoriska nivåer. Tillsammans med ovanstående bildar det planeringsförutsättningar.

Mål:
Ett mål är ett önskvärt resultat. Resultat definieras som effekt eller prestation. Målen ska fokusera på
resultat som behöver prioriteras i utvecklingsarbetet. Målen ska vara relevanta för den
organisatoriska nivå de formuleras för. Det vill säga kommunövergripande frågor för
kommunfullmäktige och nämndspecifika för nämnden utifrån nämndens uppdrag/reglemente.

Uppdrag:
Uppdrag är formulerade av verksamhetens uppdragsgivare och ges till specifik mottagare. Med
uppdrag avses de uppdrag som ansvarig nämnd har identifierat och formulerat med utgångspunkt
från den egna nämndens verksamhet och dess nuläge/förutsättningar. Mottagaren besvarar med
åtgärder/aktiviteter till uppdragsgivaren.

Mål och uppdrag kopplade till budgetprocessen lämnas en gång per år i samband med budgetarbetet.

Några viktiga begrepp:

Begrepp Definition
Planeringsförutsättningar Kartläggning och analys av den omvärld och närvärld som påverkar

kommunens ekonomiska och verksamhetsmässiga utveckling.
Planeringsdirektiv Planeringsdirektivet utgör den plan som innehåller plan för

verksamhet, budget och kvalitetsindikatorer.
Mål Ett mål är ett önskvärt resultat. Resultat definieras som effekt eller

prestation. Målen ska fokusera på resultat som behöver prioriteras i
utvecklingsarbetet.

Uppdrag Uppdrag är formulerade av verksamhetens uppdragsgivare och ges till
specifik mottagare. Mottagaren besvarar med åtgärder/aktiviteter till
uppdragsgivaren.

Plan Beskriver en inriktning (vägval) på arbetet i syfte att öka
måluppfyllelse eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Beskriver
HUR mål, uppdrag och kvalitet och kostnadsmedvetenhet ska uppnås
(mer övergripande än åtgärder). Planen ska också beskriva vilka
kvalitetsindikatorer med tillhörande mätmetoder som ska följas upp
och analyseras för varje målområde.

Åtgärd Åtgärd, aktivitet eller projekt som genomförs i syfte att öka
måluppfyllelse eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Beskriver
HUR mål, uppdrag och kvalitet och kostnadsmedvetenhet ska uppnås
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D Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Med utgångspunkt från kommunens och verksamheternas grunduppdrag ska faktorer som är kritiska
för kvaliteten identifieras och definieras. Faktorerna är kännetecken för god kvalitet och effektivitet.
Dessa faktorer benämner vi kvalitetsfaktorer. Kvalitetsfaktorerna sorteras i fyra perspektiv för att
bättre beskriva ur vilket perspektiv de visar kvalitet och effektivitet (målgrupp, ekonomi,
medarbetare, verksamhet).

I syfte att kvalitetssäkra dessa faktorer ska en eller flera indikatorer utvecklas för varje
kvalitetsfaktor. En indikator är ett mått på uppnådd kvalitet/effektivitet. Dessa indikatorer benämner
vi kvalitetsindikatorer. Kvalitetsindikatorerna ska regelbundet mätas och följas upp och periodicitet
styrs av kvalitetsfaktors vikt, relevans och möjlighet att mäta.

Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer tas fram av tjänstemännen för respektive
verksamhetsområde (där verksamhetsområde är en minsta gemensam nämnare där det är relevant
att ha gemensamma faktorer och indikatorer). Kommunfullmäktige/nämnd/styrelse fattar beslut om
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer på fullmäktige/nämnds - respektive styrelsenivå i samband
med det årliga mål- och budgetbeslutet.

Några viktiga begrepp:

(mer detaljerat än planer).
Kvalitetsindikator Måttet på kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Varje kvalitetsindikator

ska utgå ifrån kvalitetsfaktorerna. Sorteras i fyra perspektiv.
Varje kvalitetsindikator ska beskrivas vad gäller mätmetod och rutin
för mätningens genomförande. En kvalitetsindikator ska mäta
måluppfyllelse och/eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet.

Begrepp Definition
Kritisk Med ”kritisk” menas särskilt viktig/angelägen.
Kvalitetsfaktor En faktor som är avgörande för att lyckas med grunduppdraget.

Kännetecken för god kvalitet och effektivitet.
Vad kännetecknar god kvalitet och effektivitet i verksamheten.
Kvalitet och effektivitet i olika perspektiv (målgrupp, verksamhet,
medarbetare och ekonomi).

Kvalitetsindikator Måttet på kvalitet och kostnadsmedvetenhet. Varje kvalitetsindikator ska
utgå ifrån kvalitetsfaktorerna. Sorteras i fyra perspektiv.
Varje kvalitetsindikator ska beskrivas vad gäller mätmetod och rutin för
mätningens genomförande. En kvalitetsindikator ska mäta måluppfyllelse
och/eller kvalitet och kostnadsmedvetenhet.



Styrdokument
Dokumenttyp: Riktlinjer

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Ekonomichef

Revideras: Gäller t.o.m. 2019. Kommunstyrelsen har rätt att göra
revideringar i riktlinjerna under löptiden.
Följas upp: Löpande

10

E Planerings- och uppföljningsprocessen

Arbetet med styrning och lednings sker med utgångspunkt ifrån planerings- och
uppföljningsprocessen. Processen omfattar delprocesserna:

• Analysera förutsättningar samt nuläge och omvärld

• Planering av resurser, mål, uppdrag samt kvalitetssäkring.

• Säkerställa genomförandet utifrån planeringen

• Uppföljning, kvalitetssäkring och analys av resultat och kvalitet

Styrmodellen och organisatoriska nivåer

Samtliga delar i styrmodellen och samtliga steg i arbetsprocessen ska utföras av samtliga
organisatoriska nivåer. Det innebär att varje politisk nivå och varje chefsnivå ska göra sin egen
planering och uppföljning av styrmodellens olika delar, dvs.

• Beskrivning av grunduppdraget och analys av förutsättningar/nuläge

• Finansiella mål och resursfördelning

• Mål och uppdrag för utvecklingsarbetet

• Kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer för kvalitetssäkring av grunduppdraget

• Uppföljning och analys samt rapportering till överliggande organisatorisk nivå
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Bilden beskriver styrmodellen och dess organisatoriska nivåer samt planering och uppföljning
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Bilden ovan beskriver arbetet med planering och uppföljning

Horisontell och vertikal styrning

Horisontell styrning innebär att varje organisatorisk nivå genomför hela planerings- och
uppföljningsarbetet processorienterat baserat på varje nivås mål, uppdrag och
förutsättningar.

Vertikal styrning innebär att uppdrag bryts ner på underliggande organisatorisk nivå.
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Bilden ovan visar horisontell och vertikal styrning.

1. Kommunfullmäktige överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt. Uppdrag
kan ges till nämnd. Uppdrag rapporteras till kommunfullmäktige.

2. Nämnd överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt. Uppdrag kan ges till
verksamhet. Uppdrag rapporteras till nämnd.

3. Verksamhet överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt. Uppdrag kan ges
till enhet. Uppdrag rapporteras till verksamhet.

4. Enhet överlämnar sina mål horisontellt. Målen följs upp horisontellt.

Resultatet av kommunens planeringsprocess sammanfattas i Gislaveds kommuns planeringsdirektiv
för år XX – år XX. Detta dokument innehåller följande rubriker:

 Verksamhetsbeskrivning med analys av nuläge och förutsättningar

 Ekonomiska förutsättningar och budget

 Mål och uppdrag

 Kritiska kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer

Uppföljningsprocessen dokumenteras i form av uppföljningsrapporter.
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Bilden ovan visar arbetsprocess och dokument.

Några viktiga begrepp:

Begrepp Definition
Analys av
förutsättningar

Som underlag inför planeringen ska en analys av verksamhetens förutsättningar
göras. Analysen ska omfatta bland annat:

• Verksamhetsbeskrivning – utifrån grunduppdraget
• Omvärldsanalys – trender och faktorer som påverkar verksamheten
• Nulägesanalys – av kvalitet, kostnadsmedvetenhet och måluppfyllelse
• Riskanalys – utifrån god internkontroll
• Befolkning, demografi och ekonomi – hur ser förutsättningarna ut?
• Klagomål- och synpunktshantering
• Medborgardialog/aktiviteter

Utblick Är det dokument som nämnder/styrelse arbetar fram sin omvärldsanalys i.
Dokumentet har samma struktur oavsett organisatorisk nivå, med anpassat
innehåll. Detta dokument ligger sedan till grund för en långsiktig planering.

Planering Utifrån ovanstående analys ska planering genomföras. Planeringen ska omfatta:
• ekonomisk planering och prioritering – resursfördelning
• planering och prioritering av mål och uppdrag – verksamhetsplan
• planering av uppföljning av kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer
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Kommunstyrelsen roll

Kommunstyrelsens uppgifter beskrivs i kommunallagen, 6 kap.
• 1 § Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller landstingets

angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders
verksamhet.

• 2 § Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på kommunens eller
landstingets utveckling och ekonomiska ställning.

Kommunstyrelsens uppgift att leda och samordna
Med utgångspunkt från kommunfullmäktiges beslutade vision och värdegrund, inriktningar, mål och
uppdrag har kommunstyrelsen i uppgift att leda och samordna kommunens arbete.

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet ligger hos kommundirektören på
kommunstyrelsens uppdrag. Kommundirektörens ledningsgrupp blir ett viktigt forum för detta
arbete för att säkerställa helhetssyn och delaktighet från kommunens verksamheter som helhet.

Leda och samordna uppdraget utövas genom:
• definiera och analysera nuläge och förutsättningar för samverkan utifrån fullmäktiges

övergripande vision och värdegrund, inriktningar, mål och uppdrag.

• arbeta fram en plan som säkerställer kommunövergripande strategier och åtgärder att
samverka utifrån (mellan förvaltningar och bolag).

• Säkerställa att planen genomförs.

Kommunstyrelsens uppsiktsplikt

Planeringsdirektiv Är det dokument som innehåller planperiodens förutsättningar och planering.
Dokumentet har samma struktur oavsett organisatorisk nivå, med anpassat
innehåll.

Säkerställa
genomförande

Genomförandet av planer och åtgärder utifrån mål och uppdrag ska
detaljplaneras, tidsättas och ansvarsfördelas.
Planerna ska löpande stämmas av och rapporteras för att säkerställa att
genomförandet.

Uppföljning Uppföljning ska ske med avseende på verksamhetens kvalitet,
kostnadsmedvetenhet samt måluppfyllelse.
Uppföljning omfattar

• mätning av kvalitetsindikatorer och mål samt insamling av
data/information

• Hälsotal
• Ekonomisk prognos
• Verksamhet
• Analys av data och resultat
• Rapportering till uppdragsgivaren med resultatdialog
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Kommunstyrelsens uppsiktsplikt utförs inom ramen för styrmodellen och dess olika delar. Detta
innebär att uppsiktsplikten inte är en sidoordnad eller separat uppgift utan en del av att arbeta enligt
styrmodellen.

Uppgiften att operativt leda och samordna arbetet med uppsikt ligger hos kommundirektören på
kommunstyrelsens uppdrag.

Uppsikten utövas genom :
• analys av förutsättningar (och omvärld)

• uppföljning av vision, värdegrund och målen

• uppföljning av finansiella mål och budget

• uppföljning av kvalitetsfaktorer/indikatorer

• uppföljning av intern kontroll och riskanalyser



Styrdokument
Dokumenttyp: Riktlinjer

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Ekonomichef

Revideras: Gäller t.o.m. 2019. Kommunstyrelsen har rätt att göra
revideringar i riktlinjerna under löptiden.
Följas upp: Löpande

17

Organisation för styrmodellsarbete

Ansvaret för allt arbete med planering och uppföljning enligt styrmodellen ligger hos varje
organisatorisk nivå. Det innebär att kommunfullmäktige har sitt ansvar, nämnderna sitt och
respektive chef sitt ansvar. Det övergripande ansvaret för att äga, driva och utveckla styrmodellen
ligger hos kommundirektören. Ledningsstaben ansvarar för att förvalta, utveckla och driva
styrmodellen.

Internkontroll

Internkontroll är generellt definierad som det arbete som utförs av en organisation i syfte att ge
rimlig försäkran om att verksamheten uppfyller kvalitet och resultat inom följande kategorier:

• Kvalitet och kostnadsmedvetenhet i verksamheten.

• Tillförlitlig finansiell rapportering.

• Följsamhet av tillämpliga lagar och regler.

Internkontrollplan är en särskild plan för granskning/uppföljning av den interna kontrollen i syfte
att följa upp att den interna kontrollen och det interna kontrollsystemet fungerar tillfredsställande
inom kommunens verksamhet.

Den interna kontrollplanen ska minst innehålla:

• Genomförd risk och väsentlighetsbedömning.

• Rutiner/processer samt kontrollmoment som ska följas upp.

• Kontrollmoment – vad kontrollaktiviteten ska säkerställa

• Hur kontrollen ska göras

• Omfattning och frekvens av uppföljningen

• Vem som ansvarar för att utföra kontrollen

• När granskningen ska vara utförd

• Hur rapporteringen ska ske

• Till vem ska rapporteringen ske

• Redovisas i samband med bokslut med åtgärdsplan

• Ny plan upprättas i samband med att tidigare plan redovisas

Internkontroll kan delas in i två delar:

• Strategiska risker

• Operativa risker
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Med strategiska risker avses att verksamheten bedrivs på ett ändamålsenligt sätt som är
kostnadsmedvetet och med hög kvalitet. Detta kan hanteras inom ramen för kritiska
kvalitetsfaktorer och kvalitetsindikatorer i styrmodellen. Utifrån dessa bör riskanalys göras som en
del av nulägesanalysen.

Med operativa risker avses att det finns rutiner och riktlinjer för att säkerställa god internkontroll.
För detta arbete bör en internkontrollplan upprättas, men de strategiska riskerna hanteras inom
ramen för styrmodellen.

Rollfördelning mellan politiker och tjänstemän

För att styrning, uppföljning och arbetet med kvalitet i verksamheten ska fungera på bästa sätt är det
viktigt att det finns en tydlig rollfördelning mellan politiker och tjänstemän (verksamhet), dvs. vem
ansvarar för VAD och vem ansvarar för HUR.

Grundprincipen för samspelet mellan ledande politiker och tjänstemän är att politiker fokuserar på
VAD och NÄR -frågor (det resultat som ska uppnås, uppdrag som ska utföras samt när och inom
vilka ramar/riktlinjer) medan tjänstemän bör fokusera på HUR och VEM-frågor (hur arbetet ska
bedrivas samt ledas och fördelas). Denna rollfördelning gäller dock på alla organisatoriska nivåer
vilket innebär att samma förhållande gäller mellan t.ex. en förvaltningschef och en enhetschef (inte
bara politiker och tjänstemän).

Mer formaliserade spelregler ger en grund för att utveckla förutsättningarna för det politiska
ledarskapet, för tjänstemännens ledarskap och för samspelet däremellan. Klara och kända spelregler
ger också bättre transparens - den som betraktar den kommunala organisationen utifrån får därmed
en bättre insyn i ansvars- och uppgiftsfördelningen.

Gränsen mellan VAD och HUR frågor är dock inte alltid tydlig. Det är här beskrivet som en gyllene
zon som vi måste förhålla oss till och där politiker och förvaltning bör mötas i ett öppet och
prestigelöst samtal. Detta för att få en gemensam bild av vilken roll som gör vad i den aktuella frågan
och i samtalet bidra med sin kompetens och erfarenhet utifrån sin roll.
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Bilden ovan visar flöde och dokument.

Kommunikation och dialog som styrmedel

En bra och fungerande intern och extern kommunikation är en grundpelare för att verksamheten ska
kunna uppfylla och för att få en acceptans i verksamheten för vision, värderingar, mål, inriktningar,
uppdrag, resultat och kvalitet som politiken fastställer.

”Information och kommunikation är inget självändamål utan har ett klart uttalat syfte. Den bidrar till att
organisationens mål uppfylls. Information och kommunikation är ett medel att nå fastställda mål”

Det handlar om att ha en kommunikation och dialog som skapar förutsättning för medarbetaren att
förstå den förväntan som uttrycks i politikernas beslut och utifrån det göra rätt saker. Det handlar
också om att kommunikationen från medarbetaren till uppdragsgivaren (politiken) fungerar för att
det ska bli en återkoppling på hur besluten har fungerat. Likaså är det viktigt med en bra
kommunikation mellan politiken (som verkar på uppdrag av våra medborgare) och våra medborgare
för att dels få en förståelse och transperens kring de prioriteringar som görs men också för att få
synpunkter på kommunens service och därmed kunna arbeta med förbättringar. Kommunikation och
dialog ska ses som en aktivitet som ska ingå i processbeskrivning och årsplanering för planerings- och
uppföljningsarbetet. Kommunikationshandboken och handboken för medborgardialog är bra stöd i
detta arbete.
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I kvalitetsarbetet brukar man säga att kvalitet är att hantera relationerna i kvalitetstriangeln och få till
ett lärande och ett förbättringsarbete. Därmed skapas det förutsättningar för att utbudet från
verksamheterna stämmer överens med politikens vilja.
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Linjeorganisation, projekt och processer

Som en del av styrmodellen ingår att styra och genomföra olika uppdrag och uppgifter på bästa sätt
utifrån frågans art och komplexitet. Utöver att lägga en uppgift i linjeorganisationen kan starkare
styrformer användas såsom projekt och process.

Genomförandet av olika uppdrag och uppgifter kan i en organisation fördelas och utföras på tre olika
sätt:

• Uppgiften fördelas till och utförs av en funktion i linjen . Denna funktion får då ansvar
för att lösa uppgiften på bästa sätt och ta det stöd samt skapa den delaktighet som
behövs.

• Uppgiften läggs i ett projekt med en särskild organisation och tidplan. Projektet får då
ansvar att lösa uppgiften enligt Gislaveds kommuns projektmodell.

• Uppgiften läggs i linjen men ska utföras enligt en fastställd process. En funktion får
ansvaret att lösa uppgiften men ska följa den beskrivna process och de styr- samt
stöddokument som är kopplade till denna. Särskilt utsedd processägare och
processledare ansvarar för att det finns en process som kontinuerligt förbättras.
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Förändringsbollen

Bilden ovan visar vår förändring som en helhet.

Styrmodellen utgör centrum i vår förändringsboll. För att politiken ska kunna serva tennisbollen åt
rätt håll och bollen ska fångas upp av verksamheterna, som ska genomföra och göra det till rätt
kvalitet, krävs det några delar till förutom de som ingår i styrmodellen. Det handlar om vårt
ledarskap och medarbetarskap, vårt kvalitets- och värdegrundsarbete, vår interna och externa
kommunikation och om vår dialog med invånare och brukare. Dessa delar ligger som ett kitt runt
tennisbollen och håller ihop arbete samt får det i rullning. I tennisbollen har vi våra redskap.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §390 Dnr: KS.2016.210

Ny styrmodell Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Under 2016 påbörjades ett utvecklingsarbete kring kommunens arbete med
styrning och ledning. En del i det har varit översynen av kommunstyrelse-
förvaltningens roll och uppdrag och en annan del är översynen av kommunens
styrmodell.

Styrmodellens övergripande syfte är att tydliggöra en gemensam struktur och
gemensamma arbetssätt för styrning och ledning av kommunen och dess
verksamheter. Styrmodellen omfattar hela kommunens organisation.

Översynen av styrmodellen har utmynnat i ett förslag till revidering av
nuvarande styrmodell. Revideringen handlar om att öka delaktighet på alla
nivåer, mindre detaljstyrning och färre mål. Ett ökat fokus på uppföljning med
analys och slutsats.

Styrmodellen för Gislaveds kommun bygger på mål- och resultatstyrning. Detta
innebär att ansvaret för att planera och följa upp verksamhetens mål och
resultat omfattar samtliga organisatoriska nivåer. Med utgångpunkt från
kommunens övergripande vision och värdegrund samt verksamhetens
grundläggande uppdrag ska ansvaret för att planera, utveckla och följa upp
verksamheten ligga så nära medarbetare och medborgare som möjligt. Arbetet
ska genomsyras av medskapande och ansvarstagande.

Styrmodellen bygger på ytterligare några grundläggande tankar:

• Styrmodellen beskriver dels en struktur och dels ett arbetssätt för
planering och uppföljning.

• Styrmodellen ska utgå från kommunens och verksamheternas uppdrag
som finns beskrivet i de styrdokument som är beslutade, såväl statliga
som kommunala.

• Styrmodellen ska kunna hantera alla typer av styrning. Styrning kan ske
med t ex lagstiftning, regler, riktlinjer, principer, policys, vision,
värderingar, mål, uppdrag, mm.

• Styrmodellen ska omfatta samtliga delar av styrningen. Det ska inte
finnas parallella modeller.

• Styrmodellen ska omfatta både planering och uppföljning av
verksamheten utifrån styrdokumenten.

• En framgångsfaktor är dock att inte ställa krav på för detaljerad
planering och uppföljning av mer operativ karaktär. Dessa ska kunna
hanteras inom verksamheten utan krav på att dokumentera inom
ramen för styrmodellen.

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till förslaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 390 (forts.)

Beslutsunderlag
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 oktober 2016
Förslag till Gislaveds kommuns styrmodell daterat den 3 november 2016
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 362

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Gislaveds kommuns styrmodell att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017,

att införandet av styrmodellen sker stegvis och ska vara införd i sin helhet
fr.o.m. den 1 januari 2019, samt

att tidigare antagna dokument som beskriver Gislaveds kommuns
styrmodell upphör att gälla fr.o.m. den 1 januari 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-11-10     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §178    Dnr: BM.2016.4   702  

 

Riktlinjer för alkoholservering  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla 

information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter 

samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.  

 

I Gislaveds kommun var det tidigare socialnämnden som ansvarade för ärenden 

rörande alkoholservering. Sedan den 1 januari 2015 är det istället bygg- och 

miljönämnden som har det ansvaret. De riktlinjer för alkoholservering som 

togs fram av socialnämnden och fastställdes av kommunfullmäktige den 

27 september 2012 kräver därför en revidering. 

 

Förslag till riktlinjer för alkoholservering har varit utsänt på remiss till 

kommunstyrelsen, berörda nämnder och Polismyndigheten. Till följd av 

inkomna synpunkter har riktlinjerna därefter reviderats. 

 

Beslutsunderlag 

Protokoll 2016-10-28 - Bmau §164 

Protokoll 2016-08-10 - Ks §231 

Protokoll 2016-05-10 - Bmau §85 

Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap 

Sammanfattning ändringar i riktlinjer för alkoholservering efter remissrunda 

Protokoll 2016-02-25 - Bm §25 

Yttrande över remiss från Tekniska nämnden 

Yttrande över remiss från Räddningsnämnden 

Yttrande över remiss från Polisen 

Yttrande över remiss från Fritidsförvaltningen 

Yttrande över remiss från Kommunstyrelseförvaltningen 

Yttrande över remiss från Socialnämnden 

 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta "Riktlinjer för alkoholservering till 

allmänheten och slutet sällskap" 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-10-28     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bmau §164 Dnr: BM.2016.4  702 

 

Riktlinjer för alkoholservering 

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla 

information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter 

samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.  

 

I Gislaveds kommun var det tidigare socialnämnden som ansvarade för ärenden 

rörande alkoholservering. Sedan den 1 januari 2015 är det istället bygg- och 

miljönämnden som har det ansvaret. De riktlinjer för alkoholservering som 

togs fram av socialnämnden och fastställdes av kommunfullmäktige den 27 

september 2012 kräver därför en revidering. 

 

Förslag till riktlinjer för alkoholservering har varit utsänt på remiss till 

kommunstyrelsen, berörda nämnder och Polismyndigheten. Till följd av 

inkomna synpunkter har riktlinjerna därefter reviderats. 

 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2016 om återremiss med uppdrag 

till bygg- och miljöförvaltningen att ta fram ett nytt förslag på skrivningen i 

delen idrottsanläggningar. Förvaltningen har därefter reviderat skrivningen i den 

delen i linje med kommunstyrelsens uppdrag (gulmarkerat s. 10). 

 

Beslutsunderlag 

Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap 

Protokoll 2016-08-10 - Ks §231(återremiss) 

Protokoll 2016-05-23 - Bm §114 

Tjänsteskrivelse 

 

Arbetsutskottets förslag till bygg- och miljönämnden 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta "Riktlinjer för alkoholservering till 

allmänheten och slutet sällskap" 

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-08-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §231 Dnr: KS.2016.52

Riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 23 maj 2016 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta "Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och
slutet sälllskap" daterade den 23 maj 2016.

Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter
samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.
I Gislaveds kommun var det tidigare socialnämnden som ansvarade för ärenden
rörande alkoholservering. Sedan den 1 januari 2015 är det istället bygg- och
miljönämnden som har det ansvaret. De riktlinjer för alkoholservering som
togs fram av socialnämnden och fastställdes av kommunfullmäktige den 27
september 2012 kräver därför en revidering.

Förslag till riktlinjer för alkoholservering har varit utsänt på remiss till
kommunstyrelsen, berörda nämnder och Polismyndigheten. Till följd av
inkomna synpunkter har riktlinjerna därefter reviderats.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap, daterade den
23 maj 2016
Bygg- och miljönämnden den 23 maj 2016, § 114
Kommunstyrelsen den 21 juni 2016, § 209

Yrkande
Anton Sjödell (M): Att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden med
uppdrag till förvaltningen att ta fram ett nytt förslag på skrivning på delen
idrottsanläggningar (s.10). Det som särskilt ska beaktas är:
- Att det redan i dag sker alkoholservering vid idrottsanläggningar i samband
med vuxenverksamhet som t.ex. Isaberg GK.
- Att inte begränsa entreprenörers möjligheter.
- Att skilja på barn/ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet.

Anders Gustafsson (SD): Bifall till Anton Sjödells (M) återremissyrkande.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden med uppdrag till
förvaltningen att ta fram ett nytt förslag på skrivning på delen
idrottsanläggningar (s.10). Det som särskilt ska beaktas är:
- Att det redan i dag sker alkoholservering vid idrottsanläggningar i
samband med vuxenverksamhet som t.ex. Isaberg GK.
- Att inte begränsa entreprenörers möjligheter.
- Att skilja på barn/ungdomsverksamhet och vuxenverksamhet.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §367 Dnr: KS.2016.52

Riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunen ska enligt 8 kap. 9 § alkohollag (2010:1622) tillhandahålla
information om vad som gäller enligt alkohollagen och anslutande föreskrifter
samt riktlinjer för tillämpningen av föreskrifterna i kommunen.

I Gislaveds kommun var det tidigare socialnämnden som ansvarade för ärenden
rörande alkoholservering. Sedan den 1 januari 2015 är det istället bygg- och
miljönämnden som har det ansvaret. De riktlinjer för alkoholservering som
togs fram av socialnämnden och fastställdes av kommunfullmäktige den 27
september 2012 kräver därför en revidering.

Förslag till riktlinjer för alkoholservering har varit utsänt på remiss till
kommunstyrelsen, berörda nämnder och Polismyndigheten. Till följd av
inkomna synpunkter har riktlinjerna därefter reviderats.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2016 om återremiss med uppdrag
till bygg- och miljöförvaltningen att ta fram ett nytt förslag på skrivningen i
delen idrottsanläggningar. Förvaltningen har därefter reviderat skrivningen i den
delen i linje med kommunstyrelsens uppdrag (gulmarkerat s. 10).

Beslutsunderlag
Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap
Bygg- och miljönämnden den 23 maj 2016, §114
Kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 231
Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap, daterade den
28 oktober 2016
Bygg- och miljönämnden den 10 november 2016, § 178

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Carina Johansson (C) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta "Riktlinjer för alkoholservering till allmänheten och slutet sällskap",
daterade den 28 oktober 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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1. Bakgrund & inledning

1.1. Kommunala riktlinjer för alkoholservering

Möjligheten att få ett serveringstillstånd styrs av reglerna i alkohollagen (2010:1622). Det är
den kommun där serveringstillståndet söks som beslutar om serveringstillstånd kan
meddelas samt ansvarar för tillsynen över att serveringen följer reglerna i alkohollagen.
Lagstiftaren anser därför att det är mycket viktigt att kommunerna har tydliga riktlinjer som
redogör för

 vad som gäller enligt alkohollagen och anslutandeföre skrifter1 och
 vilken hänsyn till lokala förhållanden som kommunen tar vid tillståndsprövningen.

De kommunala riktlinjerna är politiskt förankrade och beslutade av kommunfullmäktige.
Riktlinjerna finns tillgängliga för allmänheten på kommunens hemsida, www.gislaved.se.
Riktlinjerna speglar kommunens uppfattning och ambitionsnivå. De revideras regelbundet,
året efter valår eller oftare vid behov.

1.2. Syftet med riktlinjerna för alkoholservering

Tankarna bakom kommunala riktlinjer för alkoholservering är att skapa
 förutsebarhet för om en etablering som planeras kan ges tillstånd och
 likabehandling inom kommunen av ansökningar om serveringstillstånd

Genom riktlinjerna informerar kommunen allmänheten om den lokala anpassningen till
alkohollagen. Riktlinjerna utgår från alkohollagens regler som i vissa fall ger ett utrymme för
kommunen att utveckla sin egen alkoholpolitik. Kommunerna ska dock inte ha egna regler
som avviker från alkohollagen. Riktlinjerna får inte heller vara så långtgående att de får
karaktären av normgivning2. En kommun kan till exempel inte ha som riktlinje att i samband
med olika tillfälliga evenemang endast bevilja tillfälliga serveringstillstånd till dem som sedan
tidigare har en serveringsverksamhet med ett stadigvarande serveringstillstånd.

1.3. Hur riktlinjerna ska ansvändas

Det räcker inte för kommunen att enbart hänvisa till riktlinjerna som grund för att avslå en
ansökan om serveringstillstånd. Det måste också till konkreta omständigheter som talar mot
beviljandet, exempelvis Polismyndighetens och Skatteverkets remissyttranden. Då är det
mer sannolikt att beslutet håller vid en prövning i domstol. Förutom riktlinjer upprättar
kommunerna även en tillsynsplan årligen som beskriver det planerade tillsynsarbetet.

1.4. Alkohollagen – en skyddslag

Alkohollagen finns för att begränsa alkoholens skadeverkningar. En utgångspunkt för
kommunerna är att skyddet för människors hälsa går före företagsekonomiska eller
näringspolitiska hänsyn. Innebörden av detta är att kommunen kan neka en sökande
serveringstillstånd om det anses föreligga en risk för människors hälsa om serveringstillstånd
skulle meddelas. Exempelvis kan kommunen neka en sökande ett serveringtillstånd om
sökanden planerar att servera alkoholdrycker i en lokal bredvid ett behandlingshem för
missbruk.
Det finns ett tillägg till bestämmelsen i 8 kapitlet 17 § alkohollagen som särskilt framhåller
serveringsställets geografiska läge.3 Det är till exempel viktigt att ta hänsyn till om lokalen är i
ett bostadsområde eller vid en skola eller fritidsgård. Dessa miljöer är ofta särskilt utsatta
för alkoholrelaterade olägenheter.

http://www.gislaved.se
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1.5. Ursprunget till de kommunala riktlinjerna

Innan den gamla alkohollagen (1994:1738) trädde i kraft 1995 var kommunerna remissinstans
till länsstyrelserna som fattade beslut om serveringstillstånd. Kommunerna hade kommunalt
veto och kunde alltså avslå en ansökan om serveringstillstånd utan att behöva motivera
varför. Även senare fick kommunerna begränsa serveringstillstånden, om de kunde innebära
olägenheter för bland annat ordning och hälsa. Kommunerna behövde dock motivera
avslagsbesluten och kommunens beslut kunde också överklagas till förvaltningsdomstolen.
Kommunerna fick i uppdrag att utarbeta alkoholpolitiska program med kriterierna för
kommunernas bedömning.1 Syftet var att tydliggöra vad som gällde i kommunen för de som
ville ansöka om serveringstillstånd.

1.6. Olika myndigheters roller

Kommunerna utreder och beslutar om serveringstillstånd. Kommunerna utövar tillsammans
med Polismyndigheten tillsyn över att alkohollagen och anslutande föreskrifter följs.
Kommunen arbetar också men förebyggande tillsyn och med inre tillsyn av restaurangerna så
att tillståndshavare hela tiden uppfyller de krav som gällde för tillståndets meddelande. Om
omständigheterna för någon tillståndshavare ändras kan det medföra att kommunen måste
starta ett tillsynsärende och eventuellt meddela någon form av sanktion.

Länsstyrelsen är regional tillsynsmyndighet och har bland annat till uppgift att biträda
kommunerna med råd och stöd i deras verksamhet samt utöva tillsyn över kommunernas
tillståndsgivning och tillsyn. Länsstyrelsen anordnar också nätverksträffar för kommunernas
alkoholhandläggare samt utbildningar för handläggare och beslutsfattare.
 
Folkhälsomyndigheten har till uppgift att utöva tillsyn på nationell nivå. Detta ska ske för att
garantera att all försäljning av alkoholdrycker sker på ett ansvarsfullt sätt samt att lagar och
bestämmelser på alkoholområdet följs. En metod för att säkerställa detta är bland annat
genom att varje år genomföra en kontroll via restaurangrapporter.
Folkhälsomyndigheten är den myndighet som ansvarar för kunskapsproven för att säkerställa
att kraven på tillståndshavares kunskap är lika i hela Sverige.
Till Folkhälsomyndighetens uppgifter hör också att ansvara för ett centralt register över
samtliga serveringstillstånd.

2. Ansökan och handläggning

2.1. Kommunens informationsskyldighet

Rättsregel
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Enligt 8 kapitlet 9 § alkohollagen har kommunen en skyldighet att informera om vad som
gäller enligt denna lag och anslutande författningar.

Riktlinjer
Detta dokument - riktlinjer för alkoholservering - är en informationskälla. På Gislaveds

kommuns hemsida www.gislaved.se finns ytterligare information, För att hitta rätt,
klicka på rubriken Näringsliv och arbete på startsidan. Välj sedan Tillstånd, regler och tillsyn till
vänster på sidan och därefter väljer ni Serveringstillstånd eller Alkohol. Blanketter finner ni till
höger på respektive sida. På hemsidan finns även information om aktuella ansöknings- och
tillsynsavgifter.

På hemsidan finns bland annat information om:
 Vilka handlingar som ska bifogas ansökan vid olika typer av serveringstillstånd. Detta

finner ni som bilaga till respektive ansökningsblankett.
 Definition av vad som är ett slutet sällskap.
 Folköl – detaljhandel och servering.
 Förslag på alkohol och drogpolicy för gäster – på restauranger med serveringstillstånd.
 Förslag på alkohol och drogpolicy för personal – på restauranger med

serveringstillstånd.
 Kunskapsprov – (länk till Folkhälsomyndighetens hemsida). Vid ansökan om

serveringstillstånd krävs (med vissa undantag) att kunskapsprov genomförs för att
visa att tillräcklig kunskap i alkohollagen finns. Kunskapsprovet genomförs i
kommunhuset.

 Alkohollagen (länk till lagtext).
 Gällande riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun.
 Ansvarsfull alkoholservering (AAS)- Gislaveds kommun anordnar i samarbete med

Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner utbildning i ”Ansvarsfull
alkoholservering” 1-2 ggr/år. Målgrupp är tillståndshavare, restaurangernas
serveringspersonal och ordningsvakter.

 Blanketter för olika typer av anmälan: folkölsförsäljning, serveringsansvariga, personer
med betydande inflytande (PBI), lokal vid catering, kryddning av snaps och
provsmakning.

 Avgifter - för ansökan om serveringstillstånd och tillsyn.
 Förslag på egentillsynsprogram vid folkölsförsäljning.
 Tillsynsblanketter – visar vad tillsynsmyndigheten tittar på vid tillsynsbesök.
 Blanketter för ansökan om olika typer av serveringstillstånd.

2.2. Olika typer av serveringstillstånd

Servering till allmänheten
 Servering till allmänheten (8 kapitlet 2 § alkohollagen)
 Servering till allmänheten, gemensamt serveringsutrymme (8 kapitlet 14 § 2 stycket

alkohollagen)
 Trafikservering till allmänheten (8 kapitlet 1 § alkohollagen)
 Pausservering (8 kapitlet 15 § alkohollagen)
 Provsmakning egen tillverkad alkoholdryck (8 kapitlet 7 § alkohollagen)

Servering till slutet sällskap
 Servering till slutna sällskap (8 kapitlet 2 § alkohollagen)
 Servering till slutna sällskap – catering (8 kapitlet 4 § alkohollagen)

http://www.gislaved.se
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 Trafikservering till slutet sällskap (8 kapitlet 1 § alkohollagen)

Serveringstillstånd kan gälla året runt eller årligen under en viss period, så kallade
stadigvarande serveringstillstånd. Serveringstillstånd kan även avse en enstaka tidsperiod (en
sammanhängande period om längst tre månader) eller ett enstaka tillfälle (exempelvis en dag
eller en helg, max tre (3) dagar i följd), så kallade tillfälliga serveringstillstånd.1

För dem som redan har stadigvarande serveringtillstånd till allmänheten i Gislaveds kommun
tillämpar bygg- och miljönämnden möjligheten att ansöka om följande:

 Tillfälligt utökad serveringstid
 Tillfälligt utökad serveringsyta (exempelvis uteservering eller tält i direkt anslutning

till serveringslokalen eller en befintlig utservering)

Om vissa förutsättningar är uppfyllda kan servering av alkoholdrycker ske utan
serveringstillstånd.2 Förenklat kan sägas att serveringstillstånd inte krävs om serveringen:

 avser ett enstaka tillfälle för i förväg bestämda personer och
 sker utan vinstintresse och utan annan kostnad för deltagarna än inköp av dryckerna

och
 äger rum i en lokal där det inte bedrivs yrkesmässig försäljning av alkohol- eller

lättdrycker.

Alla tre punkterna ska vara uppfyllda samtidigt. I annat fall behövs serveringstillstånd vid
servering av alkoholdrycker. Som ett exempel kan sägas att en förening planerar en
medlemskväll där de önskar servera alkohol till medlemmarna. Föreningen har köpt in
alkoholdrycker för 10 kronor per flaska och planerar att servera medlemmarna alkoholen
till samma pris. Dessutom ska medlemmarna få betala en anmälningsavgift för att föreningen
ska ha koll på vilka som kommer. I detta fall krävs ett serveringstillstånd eftersom det
tillkommer en merkostnad för medlemmarna – anmälningsavgiften.

2.3. Riktlinjer gällande ansökningsavgifter för serveringstillstånd

I ett cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting finns mer information om tillstånds-
och tillsynsavgifterna och om självkostnads- och likställighetsprinciperna (Cirkulär 10:77, ”En
ny alkohollag”). Gislaveds kommuns aktuella ansöknings- och tillsynsavgifter finns på
kommunens hemsida, www.gislaved.se. Ansöknings- och tillsynsavgifterna grundar sig på
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen och är fastställda av Kommunfullmäktige i
Gislaveds kommun.3

2.4. Handläggningstider vid ansökan och anmälan

Rättsregel
Enligt 5 § alkoholförordning (2010:1636) ska en kommun fatta beslut i ett ärende om
serveringstillstånd inom fyra (4) månader från det att en fullständig ansökan har kommit in
till kommunen. En ansökan är fullständig då samtliga handlingar som efterfrågas vid ansökan
har kommit in till kommunen. Om det är nödvändigt på grund av utredningen av ärendet får
handläggningstiden förlängas med högst fyra (4) månader. Kommunen ska informera
sökanden om skälen för att handläggningstiden förlängs innan den ursprungliga tidsfristen har
gått ut.

Riktlinjer
Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun har inte specificerat någon beräknad

http://www.gislaved.se
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handläggningstid för de olika serveringstillstånden. Bygg- och miljönämndens ambition är att
varje ansökan ska handläggas så skyndsamt det är möjligt med hänsyn till omständigheterna.
Alkoholförordningen anger den bortre tidsgränsen på fyra (4) månader som dock inte börjar
löpa förrän ansökan är fullständig. Som regel kan sägas att ärenden där serveringstillstånd
beslutas av bygg- och miljönämnden tar längst tid, ärenden där beslutet är delegerat till bygg-
och miljönämndes arbetsutskott går lite snabbare och ärenden där beslutet är delegerat till
alkoholhandläggare tar kortast tid. Detta beror dels på att handläggningsarbetet för till
exempel ett nytt stadigvarande serveringstillstånd är mer omfattande och tar längre tid än
handläggningsarbetet för en ansökan om tillfälligt utökad serveringstid och dels på att bygg-
och miljönämnden endast sammanträder en gång per månad. Under sommaren (juni-augusti)
kan handläggningen ta lite längre tid än övriga årstider!
För att erhålla ett serveringstillstånd i tid till öppning eller det speciella eventet
rekommenderar vi därför alla sökande att vara ute i så god tid som möjligt!

Nedan följer en uppräkning på vilka serveringstillstånd som fattas av bygg- och miljönämnden
och vilka som fattas på delegation.

 Stadigvarande serveringstillstånd (till allmänheten, till slutet sällskap, catering till
slutet sällskap, gemensamt serveringsutrymme och provsmakning vid
tillverkningsställe) – beslutas av bygg- och miljönämnden.

 Tillfälliga serveringstillstånd för allmänheten och tillfälligt utökad serveringstid -
beslutas av bygg- och miljönämndens arbetsutskott.

 Tillfälliga serveringstillstånd till slutna sällskap, tillfälligt utökad serveringstid
med högst 1 timma, samt tillfälligt utökad serveringsyta – beslutas av
alkoholhandläggare.

När det gäller anmälningsärenden är det också bra att vara ute i så god tid som möjligt. En
bra regel att följa är att anmäla vad som ska ske så snart ni vet om att något ska hända!

 Anmälan om lokal vid catering till slutet sällskap – bör göras senast två (2) veckor
innan serveringen, för att räddningstjänsten ska hinna godkänna lokalen.

 Anmälan om kryddning av snaps, anmälan om provsmakning samt anmälan om
serveringsansvariga – en vecka innan servering påbörjas är tillräckligt.

 Anmälan om förändringar: till exempel att verksamhet påbörjas, läggs ned eller
planerat avbrott i verksamhet eller om verksamheten förändras i sitt innehåll.
Betydande förändringar av ägarförhållanden och ombyggnad av serveringsställe – ska
anmälas i så god tid som är möjligt, till alkoholhandläggare. Helst fyra (4) veckor
innan, men senast samma dag förändringen sker om den inte varit känd tidigare.

 Anmälan om försäljning/servering av folköl – helst två (2) veckor innan och senast
dagen innan försäljning påbörjas.

Samtliga ärenden rörande serveringstillstånd ställs till kommunens alkoholhandläggare.

2.5. Hur en utredning om serveringstillstånd går till

Nedan följer en generaliserad tidsplan över hur en utredning om serveringstillstånd går till.
Observera att tidsplanen kan förändras om det framkommer eller tillkommer nya uppgifter
under handläggningens gång!
Det första som händer efter att en ansökan kommit in till kommunen är att:

 Ansökan diarieförs och blir en allmän handling.
 En faktura med handläggningsavgift, bestående av en ansökningsavgift och en

tillsynsavgift, skickas ut. Ingen handläggning påbörjas förrän handläggningsavgiften är
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betald. Observera att ansökningsavgiften inte betalas tillbaka vid avslag!
 Remisser skickas ut till remissinstanserna. Samtliga remissinstanser har sedan 14

dagar på sig att avge sina yttranden.
 Eventuellt kunskapsprov genomförs hos alkoholhandläggare i kommunhuset.

När fakturan betalats, samtliga handlingar från sökande inkommit och yttranden från samtliga
remisinstanser inkommit sker följande:

 Handläggningen startar. Alkoholhandläggare sammanställer yttranden, granskar
handlingar, besöker serveringslokaler och kök samt för samtal med sökanden om
olika frågor. Ibland behövs kompletteringar av handlingar.

Alkoholhandläggare har delegation på till exempel beslut om serveringstillstånd för slutna
sällskap och tillfälligt utökad serveringstid med högst en (1) timme och kan som regel fatta
beslut så här långt i utredningen. Utredning för andra former av serveringstillstånd går vidare
enligt nedan.

 Informationen sammanställs i en utredning.
 Sökande får del av utredningen för kommunicering. Rättning av eventuella fel görs.
 Utskick av handlingar till ledamöter i bygg- och miljönämndens arbetsutskott.
 Bygg- och miljönämndens arbetsutskott fattar bland annat beslut om tillfälliga tillstånd till
allmänheten. När protokollet är justerat får sökanden del av beslutet.

Om bygg- och miljönämnden är det beslutande organet lämnar bygg- och miljönämndens
arbetsutskott över utredningen och ett förslag till beslut till bygg- och miljönämnden.

 Nytt utskick av handlingar till bygg- och miljönämndens ledamöter.
 Bygg- och miljönämnden fattar beslut. När protokollet är justerat får sökanden del av
beslutet. Sökande kan begära rätt att närvara vid bygg- och miljönämndens
sammanträde om de så önskar.

 Alkoholhandläggare skriver ut tillståndsbevis och sänder detta och beslutshandlingar till
sökande, Folkhälsomyndigheten, Länsstyrelsen, Polismyndigheten, Skattekontoret i
Värnamo och räddningstjänsten. Alkoholhandläggare lägger även in
serveringstillståndets uppgifter i Folkhälsomyndighetens tillståndsregister via Internet.

 Samtliga handlingar arkiveras på bygg- och miljöförvaltningen.

2.6. Remissyttranden

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 11 § alkohollagen ska kommunen hämta in Polismyndighetens yttrande vid
en prövning av ett stadigvarande serveringstillstånd. Detta gäller både vid servering till
allmänheten och vid servering till ett slutet sällskap. Kommunen ska också hämta in
Polismyndighetens yttrande vid en prövning av tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten,
om det inte rör sig om ett litet arrangemang. Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska de
lokaler som används för stadigvarande servering vara lämpliga ur brandsäkerhetssynpunkt.
Brandsäkerheten kan också vara något som kommunen behöver beakta vid handläggningen
av en ansökan om tillfälligt serveringstillstånd (bestämmelser om brandskydd i övrigt finns i lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor).

Riktlinjer
Yttranden från andra myndigheter är mycket viktiga vid tillståndsprövning och bygg- och
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miljönämnden hämtar regelmässigt uppgifter från andra myndigheter som framgår av
tabellen.

De frågeställningar som framförs i remisser är:
 Polismyndigheten: om sökande är lämplig att ansvara för alkoholservering,
eventuella hinder av ordningskaraktär för den sökta verksamheten, till exempel
närboendestörningar eller trafikstörningar samt ställningstagande till sökt serveringstid.
Uppgifter efterfrågas om vandel (anmärkningar) mot sökande och personer med
betydande inflytande (PBI).

 Räddningstjänsten: huruvida serveringsstället är lämpligt för sitt ändamål ur
brandsäkerhetssynpunkt gällande utrymningsvägar, släckredskap, tillstånd för till
exempel gasolhantering m.m. Räddningstjänsten kontrollerar även om lokalen har ett
brandskydd som är anpassat för det personantal som verksamheten söker
serveringstillstånd för.

 Miljöenheten: huruvida lokalen är registrerad som livsmedelsanläggning. Om besök
gjorts i restaurangen efter registrering och vad som eventuellt framkommit då. Om
lagad mat kan tillhandahållas i tillräcklig omfattning i förhållande till restaurangens
storlek. Andra eventuella hinder för den sökta verksamheten. Om det föreligger risk
för olägenheter på grund av serveringställets belägenhet eller på grund av den sökta
serveringstiden (så kallade närboendestörningar).

 Skatteverket: uppgifter hämtas på bolaget, sökande/ägare och PBI.
Bolaget: innehav eller återkrav av F-skattsedel, AG-registrerad, moms-registrerad och
hur ofta moms redovisas. Saldo på skattekontot, aktuella betalningsuppmaningar,
aktuell skatteskuld hos kronofogdemyndigheten, antal betalningsuppmaningar,
restförda skatteskulder, huruvida särskild självdeklaration lämnas, förseningsavgifter,
redovisas 0 kr i moms, redovisas 0 kr i lön i skattedeklarationen och om
inkomstdeklaration lämnas. Kontrollbesök och eventuella beslut om kontrollavgifter
och eventuellt belopp.
Företrädarna för bolaget (ägare, styrelseledamöter, PBI): om de deklarerat de tre (3)
senaste åren, inkomst av tjänst, över/underskott av näringsverksamhet och
över/underskott av kapital. Om personen inte har deklarerat – orsak till detta.
Huruvida det föreligger någon skatteskuld hos Kronofogdemyndigheten för indrivning
och eventuellt belopp och vilka fastigheter personen ägde 31/12 (föregående år).

 Kronofogdemyndigheten: om sökanden eller det bolag denna företräder har
betalningsanmärkningar, har brustit i sin skyldighet att betala in skatter/sociala avgifter

Typ av tillstånd
som söks, (de
vanligaste)

Polismyndigheten Räddnings-
tjänste

Miljöenheten Skatte-
verket

Kronofogde
myndigheten

Alla stadigvarande
tillstånd

X X X X Vid behov

Utökade tillstånd X X Eventuellt X Vid behov
Tillfälliga tillstånd till
allmänheten

X X X X Vid behov

Tillfälliga tillstånd till
slutna sällskap

X
(inget lagkrav)

X
(inget
lagkrav)

Eventuellt Vid behov

Tillfälligt utökad
serveringstid

X X X
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eller är föremål för exekutiva åtgärder. Finns det registreringar ska dessa redovisas.
 Andra förvaltningar inom Gislaveds kommun: om en ansökan gäller något som
tangerar andra förvaltningars områden och expertis kan det vara relevant att de
förvaltningarna får yttra sig i ärendet. Det kan gälla exempelvis ett tillfälligt
serveringstillstånd i en idrottsanläggning då remiss kan skickas till fritidsförvaltningen
för att förvaltningen ska yttra sig om lämpligheten i att servering sker där. Ett annat
exempel är att det vid en ansökan om serveringstillstånd i områden som är kända för
problem med social utslagning eller missbruksproblem kan vara relevant att
socialförvaltningen får yttra sig över lämpligheten i att servering sker i det området.

2.7. Olägenheter på grund av serveringsställets belägenhet & andra
skäl

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 17 § alkohollagen får kommunen vägra serveringstillstånd om
serveringsstället på grund av placering eller andra skäl kan befaras medföra olägenheter i
fråga om ordning och nykterhet eller medföra särskild risk för människors hälsa.

Riktlinjer
Remissinstansernas yttrande, främst från Polismyndigheten och miljöenheten, har stor
betydelse. Nedan följer exempel på faktorer som påverkar utredning och beslut av
serveringstillstånd

 Störningar för omgivningen (närboendestörningar): restauranger som ligger i
bostadsområden ger ökad risk att störa nattvilan för närboende. Centralt belägna
bostäder får dock räkna med någon mera störning än bostäder i rena
bostadsområden.

 Hög restaurangtäthet kan påverka den allmänna ordningen och laglydnaden: om
tätorten redan har många serveringstillstånd och det är styrkt att det inte finns
underlag för fler serveringstillstånd i området kan serveringstillstånd vägras vid
nyetablering. Även frekvent förekomst av oordning och onykterhet som har
anknytning till allt för stor nöjesverksamhet kan påverka om ytterligare
serveringstillstånd kan beviljas.

 Restaurangens inriktning: bygg- och miljönämnden kan vägra serveringstillstånd
om restaurangen är allt för inriktad på alkoholförsäljning, till exempel ren pub
verksamhet. Serveringstillstånd kan även vägras om restaurangens meny är allt för
begränsad.

 Kända geografiska problemområden: serveringstillstånd kan även vägras i
områden som är kända för problem med till exempel social utslagning och
missbruksproblematik. På samma sätt kan serveringstillstånd vägras om restaurangen
ligger i nära anslutning till boende för personer med alkoholberoende till exempel
behandlingshem.

 Ungdomshänsyn: serveringstillstånd kan vägras om serveringen befaras öka
konsumtionen av alkoholdrycker hos ungdomar. Så kan det vara om restaurangen är
placerad i närheten av ungdomsgårdar, skolor och andra platser där ungdomar
samlas.
Bygg- och miljönämndens uppfattning är att servering kan ske i lokaler som
samutnyttjas, men endast på tider då det inte förekommer någon verksamhet riktad
mot ungdomar i lokalen.

 Idrottsanläggningar: Alkoholservering bör i allmänhet inte ske i
idrottsanläggningar. Gislaveds kommuns uppfattning är att alkohol och idrott i princip
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inte hör ihop. Alkoholförsäljning bör inte heller finansiera idrottsverksamhet.
Kommunens generella uppfattning är att alkohol inte ska förekomma i kommunala
fritids- och idrottsanläggningar, i synnerhet när det pågår barn- och
ungdomsverksamhet. Kommunen förespråkar emellertid inte ett absolut
alkoholförbud på alla idrottsanläggningar utan en övergripande lämplighetsbedömning
görs i varje enskilt fall. Det kan röra sig om exempelvis en konsert, en motortävling,
jubileumsfest eller liknande och det inte pågår barn- och ungdomsverksamhet samt
att det i övrigt bedöms som lämpligt.

 Serveringstillstånd i livsmedelsbutik eller shoppingcentrum: samma krav på
riklig meny och avgränsad serveringsyta gäller som vid övrig servering.

 Serveringstillstånd i anslutning till trafikleder: försiktighet bör även råda vid
beviljande av serveringstillstånd i trafiknära serveringar. Alkohol och bilkörning hör
inte samman. Onykterhet och oordning är även olyckligt vid starkt trafikerade leder
då det leder till uppenbara risker för olyckor.

2.8. Utbildning i ansvarsfull alkoholservering för serveringsansvariga

Gislaveds kommun anordnar i samarbete med Gnosjö, Vaggeryd och Värnamo kommuner
utbildning i ”Ansvarsfull alkoholservering” 1-2 ggr/år.
Målgrupp är tillståndshavare, restaurangernas serveringspersonal och ordningsvakter.
Dessa utbildningar brukar vara väldigt uppskattade av deltagarna då de känner sig tryggare på
sitt jobb när de har fått en ordentlig utbildning gällande vilka rättigheter och skyldigheter de
faktiskt har.

Från och med 1 januari 2017 är det ett krav att samtliga personer som anmäls som
serveringsansvariga till Gislaveds kommun har genomgått utbildning i ansvarsfull
alkoholservering eller att de i samband med anmälan till kommunen anmäls till det årets
utbildningstillfälle. Detta är för att säkerställa att servering sker på ett sätt som upprätthåller
ordningen även då tillståndshavaren inte är på plats. Att tillståndshavaren har kunskap om
alkohollagen och dess regler är ett krav för att serveringstillstånd ska meddelas och visas
genom att tillståndshavaren eller dess PBI genomför ett kunskapsprov. Det finns inget krav
på att serveringspersonalen måste genomföra samma kunskapsprov.

Större restauranger som har upp till 20 personer anmälda som serveringsansvariga kan
givetvis inte skicka samtliga på utbildning i ansvarsfull alkoholservering på en gång. Men någon
ska gå utbildningen varje år tills alla som är anmälda som serveringsansvarig person till
Gislaveds kommun har genomgått utbildningen.

För mindre restauranger som anmält 1-4 serveringsansvariga personer begränsas detta krav
till att skicka en serveringsansvarig på utbildning i ansvarsfull alkoholservering en gång vart
fjärde år. Samtliga serveringsansvariga som anmäls efter den 1 januari 2017 ska ha genomgått
utbildningen tidigare eller gå den samma år! Detta krav gäller även för de mindre
restaurangerna.

Om serveringsansvariga inte genomgått utbildning i ansvarsfull alkoholservering eller inte
genomgår utbildningen under året kommer det medföra en högre tillsynsavgift.

3. Riktlinjer vid servering

3.1. Serveringstider

Rättsregel



11

Bestämmelsen i 8 kapitlet 19 § alkohollagen om serveringstider syftar främst till att motverka
olägenheter som onykterhet och oordning. Bestämmelsen om serveringstider är en viktig
del av den svenska alkoholpolitiken och social hänsyn ska därför gå före affärsmässiga eller
konkurrensmässiga hänsyn. 1 Att en konkurrerande restaurang redan har fått längre
serveringstid behöver därför inte motivera bifall till en annan ansökan.

När kommunen prövar en restaurangs serveringstid ska man beakta om serveringstiden kan
medföra olägenheter i fråga om ordning och nykterhet eller om den kan innebära särskild
risk för människors hälsa. 2 Skyddet för människors hälsa och intresset av att upprätthålla
ordning, nykterhet och säkerhet ska alltså stå i förgrunden när kommunen prövar sena
serveringstider.

Riktlinjer
Bygg- och miljönämndens policy är att serveringstillstånd kan beviljas mellan klockan 11:00-
02:00. Varje ansökan behandlas dock individuellt vad gäller serveringstider och
Polismyndighetens och miljöenhetens yttranden har mycket stor betydelse. Faktorer som
påverkar kommunens ställningstagande är bland annat:

 Risken för närboendestörningar vid sena serveringstider.
 Forskning stöder uppfattningen att förlängt öppethållande ger ökad konsumtion av

alkoholdrycker som i sin tur ger ökat våld.
 Om remissinstanserna och bygg- och miljönämnden ställer sig positiva till längre

öppethållande kan beslut beviljas under en prövotid med efterföljande utvärdering.
Beslutet kan även vara förenat med villkor om till exempel extra vakter eller
bordsservering.

Se även under rubriken Olägenheter på grund av serveringställets belägenhet och andra skäl.

3.2. Tillfälligt utökad serveringstid

Kommunen kan fatta beslut om tillfälligt utökad serveringstid för restaurangverksamhet med
stadigvarande serveringstillstånd i Gislaveds kommun. Denna möjlighet kan utnyttjas av
sökanden vid helger och evenemang som bedöms som lämpliga och seriösa ur kommunal
synpunkt. Vidare krävs för meddelande av tillfälligt utökad serveringstid att remissinstanserna
inte befarar olägenheter ifråga om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors
hälsa. Risken för närboendestörningar har alltid stor betydelse vid beslut om tillfälligt utökad
serveringstid. Se även under rubrik Olägenheter på grund av serveringställets belägenhet och
andra skäl.

Betydande vikt läggs alltid vid Polismyndighetens och miljöenhetens yttranden. Varje ansökan
om tillfälligt utökad serveringstid bedöms utifrån de omständigheter som föreligger i det
enskilda fallet. Att en restaurang tidigare meddelats tillfälligt utökad serveringstid innebär
inte automatiskt att samma restaurang kan meddelas tillfälligt utökad serveringstid igen. Inte
heller kan en sökande som fått avslag på sin ansökan hänvisa till att en annan sökande fått
tillfälligt utökad serveringstid. Villkor om extra vakter förekommer vanligen vid tillfälligt
utökad serveringstid till allmänheten.

Serveringstid för slutna sällskap beslutas normalt efter en något mindre restriktiv
bedömning. För servering under arbetsveckor är bedömningen dock restriktiv även vid
servering till slutet sällskap på grund av risken för närboendestörningar. Även i dessa fall har
Polismyndighetens och miljöenhetens yttrande stor betydelse.
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3.3. Serveringsyta

3.3.1. Rättsregel

Enligt 8 kapitlet 14 § första stycket alkohollagen ska ett serveringstillstånd avse ett visst
avgränsat utrymme. Detta utrymme kan vara en serveringslokal eller annat
serveringsutrymme. Med serveringslokal avse exempelvis matsalen eller dansgolvet i en
restaurang och med annat serveringsutrymme avses exempelvis en uteservering. När en
sökande lämnar in sin ansökan ska därför de serveringsytor som önskas uppges. Detta ska
visas både på ansökningsblanketten och genom att en planritning lämnas in.

Observera att alla serveringsytor måste vara överblickbara för serveringspersonalen!1 Det
innebär att ytor som köket, omklädningsrum eller loger, toaletter och liknande ytor aldrig
kan omfattas av ett serveringstillstånd. Om det bedöms att en serveringsyta är svår att
överblicka för serveringspersonalen kan serveringstillstånd villkoras med att servering endast
får ske genom bordsservering eller med att serveringspersonal hela tiden måste cirkulera i
lokalen.

3.3.2. Uteservering

En uteservering måste finnas i direkt anslutning till serveringsstället eller i dess omedelbara
närhet. Kommunen kan vid tillståndsgivningen besluta om kortare serveringstider på en
uteservering än inomhus. Vid ett beslut om serveringstillstånd kan kommunen även villkora
tiderna för när uteserveringen ska vara utrymd. Anledningen är att verksamheten inte får
störa omgivningen, till exempel de närboende. Om kommunen inte har villkorat tillståndet
med en särskild utrymningstid för uteserveringen gäller serveringsställets utrymningstid, det
vill säga 30 minuter efter den serveringstid som gäller för serveringsstället i övrigt.2

Riktlinjer
 Tider på uteserveringar: den vedertagna serveringsperioden för uteserveringar i

Gislaveds kommun är från 1 april till 31 oktober årligen. Avvikelser för speciell
verksamhet kan förekomma. Serveringstiden på uteserveringen är vanligen densamma
som inomhus i restaurangen men kan begränsas om det finns risk för till exempel
närboendestörningar.

 Uteserveringens utformning: en uteservering ska omfatta ett visst avgränsat
utrymme som disponeras av tillståndshavaren. Avgränsningen består vanligen av väl
förankrat staket med en öppning. Observera att räddningstjänsten kan ha synpunkter
angående staketets höjd och antalet öppningar på grund av brandsäkerheten.
Uteserveringen ska placeras i direkt anslutning till restaurangen eller i dess
omedelbara närhet. Uteserveringen ska vara överblickbar inifrån restaurangen, i annat
fall kan bordsservering ställas som villkor. Antalet sittplatser på uteserveringen ska
vara anpassat till dess storlek och det antal personer som räddningstjänsten godkänt
uteserveringen för.
Vidare ska en uteservering vara tillgänglig för alla, även för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga. Uteserveringen ska vara enkel och inordna sig i
karaktären på omgivande hus. Uteserveringarna ska uppfattas som en del i
gaturummet och därför förordas parasoller eller fritt hängande markiser. Markiser
ska inordnas i husens fasader och gavel ska vara öppen. Traditionella väggar får inte
förekomma. Den lägsta höjd som tillåts för parasollers eller markisers underkant är
2,20 meter över mark.

 Markupplåtelse: när fastighetsägaren upplåter marken, krävs att avtal upprättas om
rätt att disponera marken för uteservering. Om uteserveringen är belägen på
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kommunens mark ska kontrakt upprättas med Mark- och exploateringsenhet på
Gislaveds kommun. Uteservering på allmän plats kräver också tillstånd från
Polismyndigheten.

 Behov av bygglov: att avgränsa uteserveringen med ett staket, inte högre än 1,2
meter ovanför omgivande mark, och lägga trätrall direkt på mark är normalt inte
bygglovspliktigt. Sökande ansvarar själv för kontakten med bygg- och planenheten om
frågor angående eventuellt bygglov för uppförande av uteservering.

3.3.3. Införselförbud av alkoholdryck på serveringsställe

Enligt alkohollagens 8 kapitel 24 § finns vissa begränsningar gällande förtäring av och förvaring
av alkoholdrycker på serveringsställen. På ett serveringsställe får ingen dricka eller tillåtas
dricka någon annan alkoholdryck än de alkoholdrycker som serverats i enlighet med
serveringstillståndet.1 På ett serveringsställe där alkoholdrycker inte får servaras eller i en
lokal som yrkesmässigt upplåts för anordnande av sammankomster i slutna sällskap vid vilka
mat eller dryck tillhandahålls av innehavaren eller dennes försorg får alkoholdrycker inte
drickas eller tillåtas drickas.2 Om alkoholdrycker inte får serveras på ett serveringsställe får
alkoholdrycker heller inte förvaras på serveringsstället eller dit tillhörande utrymmen.3

Dessa förbud gäller dock inte för folköl.

Regeln som säger att ingen får dricka eller tillåtas dricka någon annan alkoholdryck än den
som serveras i enlighet med serveringstillståndet innebär att gäster inte får ta med sin egen
alkoholdryck och dricka på ett serveringsställe. Vidare innebär samma regel att en
tillståndshavare som har serveringstillstånd för öl och vin inte får servera spritdryck eller
andra jästa alkoholdrycker på sitt serveringsställe. Regeln som säger att alkoholdrycker som
inte får serveras på ett serveringsställe inte heller får förvaras där innebär att en
tillståndshavare inte får förvara alkoholdrycker åt någon annan på sitt serveringsställe.

Sammantaget innebär dessa regler att gäster inte bör tillåtas att ta med egen alkoholdryck in
på serveringsstället, även om dessa drycker inte är avsedda att drickas på serveringsstället!4

Detta är det så kallade införsel förbudet – alkoholdrycker som inte köpts in på
serveringstillståndet får inte finnas på serveringsstället!

3.4. Gemensamt serveringsutrymme

Rättsregel
I 8 kapitlet 14 § andra stycket alkohollagen ges möjlighet för flera tillståndshavare att utnyttja
ett gemensamt serveringsutrymme. Det innebär att ett särskilt tillstånd kan beviljas för att
servera alkoholdrycker på samma yta. En förutsättning för ett gemensamt
serveringsutrymme är att samtliga sökanden har ett varsitt serveringstillstånd för sin
verksamhet. Särskilda villkor kan meddelas i samband med beslutet om tillstånd för ett
gemensamt serveringsutrymme

Riktlinjer
Gemensamt serveringsutrymme kan förekomma till exempel vid festivaler och i köpcentra
på så kallade mattorg. Vid ansökan gäller att:

 Varje restaurang ska ha ett eget serveringtillstånd med den sökta serveringstiden, det
är dock möjligt att ansöka om eget serveringstillstånd samtidigt med en gemensam
ansökan.

 Alla tillståndshavare ska ansöka tillsammans om gemensamt serveringsutrymme.
 Serveringsytan ska vara avgränsad från omgivningen med staket eller annan
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avskärmning samt vara överblickbar för all serveringspersonal.
 Den serveringstid som samtliga deltagande tillståndshavare har är vanligen den som

beviljas för det gemensamma serveringutrymmet.
 Vid behov kan kommunen komma att besluta om ordningsvakter och/eller

bordsservering.
 Tillståndshavarna ansvarar gemensamt för att ordning och nykterhet råder.
 Vid överträdesler av alkohollagen eller andra gällande föreskrifter på området kan

kommunen återkalla ett tillstånd för gemensamt serveringsutrymme även om man
inte kan fastställa vilken av tillståndshavarna som är ansvarig för överträdelsen.

3.5. Lokalens lämplighet från brandsäkerhetssynpunkt

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 16 § alkohollagen ska en lokal som används för stadigvarande servering av
alkoholdrycker till allmänheten eller för stadigvarande servering av alkoholdrycker till slutet
sällskap vara lämpliga från brandsäkerhetssynpunkt. Detta innebär att stadigvarande
serveringstillstånd inte kan meddelas utan att kommunen fått upplysningar från den sökande
om brandskyddet för lokalen.

Riktlinjer
Det är den sökande som ansvarar för brandskyddet för den lokal som serveringstillstånd
söks för. Den information om brandskyddet som kommunen behöver få in gäller allt från
utrymningsvägar till släckredskap och att brandskyddet är anpassat för det personantal som
sökanden vill kunna servera på samma gång i lokalen.

Alkoholhandläggare samarbetar med räddningstjänsten för att säkerställa att den
dokumentation om brandskyddet som sökanden lämnar in vid ansökan om
serveringstillstånd motsvarar ett lämpligt brandskydd för den verksamhet som sökanden
avser bedriva i lokalen. Räddningstjänsten gör även besök i lokalen för att på plats kunna
bedöma brandskyddet. Detta besök kan inte alltid ske i samband med en ansökan om
serveringstillstånd varför det är mycket viktigt att sökanden är noggrann i sin beskrivning av
brandskyddet och att brandskyddet på plats i lokalen överensstämmer med det som beskrivs
i dokumentationen!

Om det vid ett besök från räddningstjänsten efter meddelat serveringstillstånd skulle visa sig
att brandskyddet i lokalen inte motsvarar den inlämnande dokumentationen kan
alkoholhandläggaren behöva vidta årgärder mot tillståndshavaren. De åtgärder som kan
komma i fråga är en erinran (en formell tillsägelse), en varning eller återkallande av
serveringstillståndet och vilken form det blir beror på hur allvarliga bristerna i brandskyddet
är.

3.6. Ordning & nykterhet

Rättsregel
Allmänna bestämmelser om försäljning finns i 3 kapitlet i alkohollagen och bestämmelser om
servering av alkoholdrycker finns i 8 kapitlet alkohollagen. I lagens 1 kapitel 11 § andra
stycket står det att försäljning kallas servering om drycken ska förtäras på stället.
Bestämmelserna i 3 kapitlet om försäljning är därför tillämpliga även vid servering.

3 kapitlet 5 § och 8 kapitlet 20 § alkohollagen handlar om att se till att hålla ordning där man
säljer och serverar alkoholdrycker. Enligt 3 kapitlet 5 § alkohollagen ska skador i möjligaste
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mån förhindras vid försäljning och den som säljer alkoholdrycker ska se till att det råder
ordning och nykterhet på försäljningsstället. Enligt 8 kapitlet 20 § alkoholalgen ska personal
vid servering se till att måttfullhet iakttas och att störningar på grund av oordning och
onykterhet undviks.

Riktlinjer
Servering av alkoholdrycker ska vara ansvarsfull och präglas av måttfullhet. Fokus är
återhållsamhet vid servering, att skadeverkningar av alkohol ska förhindras samt att kravet på
ordning och nykterhet gäller såväl på serveringsstället som i dess direkta närhet. Även övrig
oordning som inte är direkt orsakad av alkoholförtäring ska undvikas.

 Tillsynsverksamheten, i dess olika delar, syftar till kontroll över
alkoholserveringen.

 Restriktiv bedömning av tillstånd för servering av spritdrycker till slutna
sällskap när sökande är en förening eller privatperson på grund av att dessa oftast
har mindre erfarenhet av servering.

 Försäljning och servering av större mängder alkohol till en person eller en
grupp ska undvikas. Hela flaskor med spritdrycker, ölhinkar, shotsbrickor,
bärbrickor vid fatölsförsäljning med mera får endast förekomma vid bordsservering
med serveringspersonal närvarande.

 Bygg- och miljönämnden kan besluta om att servering endast kan ske i form av
bordsservering.

 Behov av internpolicy: Alla restauranger med serveringtillstånd bör ta fram klara
nedskrivna riktlinjer både för sina gäster och för sin personal. Där ska klart framgå
vad som gäller. Exempel på policy finns utlagd på Gislaveds kommuns hemsida,
www.gislaved.se

 Krav på kunskap i alkohollagen för serveringpersonal: För att
serveringpersonal ska kunna servera alkohol på ett enligt alkohollagen ansvarsfullt
sätt behöver de utbildning. Det är tillståndshavarens/arbetsgivarens ansvar att
personalen har tillräckliga kunskaper. Bygg- och miljönämnden erbjuder i samarbete
med GGVV kommunerna utbildning i Ansvarsfull alkoholservering (AAS), se under
rubrik kommunens informationsskyldighet.

Denna bild kan vara ett stöd för bedömning av berusningsläget. Märkbart
påverkade personer ska inte längre serveras alkohol och inte vara kvar på serveringsstället.

http://www.gislaved.se
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3.7. Villkor vid meddelande av serveringstillstånd

Rättsregel
Enligt allmänna förvaltningsrättsliga principer kan en kommun när den meddelar tillstånd
också meddela olika slags villkor. Syftet är att motverka alkoholpolitiska skadeverkningar.
Villkoren kan alltså endast meddelas vid beslut om serveringstillstånd. Dit räknas också
beslut om utökning av ett gällande tillstånd, till exempel utökad serveringstid och utökning
av serveringsytan. Villkoren får inte vara generella utan behovet av olika villkor ska bedömas
i varje enskilt fall. Kommunen kan däremot i sina riktlinjer beskriva under vilka
förutsättningar ett beslut kan komma att villkoras.

Riktlinjer
Exempel på vad villkoren kan avse:

 Ordningsvakter: villkor om förordnade ordningsvakter är vanligt vid sena
serveringstider (till exempel vid sena serveringstider, vid tillfällig servering till
allmänheten och vid nöjesverksamhet).

 Antal gäster på serveringstället: fastställs av räddningstjänsten. Detta görs dels
vid yttrande i samband med ansökan om serveringstillstånd och vid ombyggnad av
lokaler.

 Bordsservering: villkor om bordsservering alternativt att serveringspersonalen ska
cirkulera på serveringsytan kan användas när uppsikten över serveringslokalen eller
uteserveringen är begränsad.

 Utbildning för personal: tillståndshavaren har ansvar för att serveringspersonalen
har kunskap i alkohollagen. Kursen Ansvarsfull alkoholservering AAS eller
motsvarande erbjuds samtliga tillståndshavare varje år och det rekommenderas att
samtliga serveringsansvariga och gärna även annan serveringspersonal genomgår
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denna kurs regelbundet.
 Särskild säkerhetsutrustning: villkor om särskild säkerhetsutrustning på

serveringsstället vid sen serveringstid kan förekomma i särskilda fall.
 Redovisning av försäljning: villkor om särredovisning av all försäljning av mat,

dryck samt försåld volym av alkoholdrycker ställs vanligen vid tillfällig servering till
allmänheten. Utöver särredovisningen kan kommunen kräva att en kopia av
kassarapporten lämnas senast en (1) månad efter arrangemang. Detta görs som ett
led i den inre tillsynen.

3.8. Tillfälliga serveringstillstånd till allmänheten & slutet sällskap

Rättsregel
Enligt 8 kapitlet 2 § alkohollagen kan ett serveringstillstånd meddelas för servering till
allmänheten eller slutet sällskap. Tillståndet kan vara stadigvarande eller avse en enstaka
tidsperiod eller ett enstaka tillfälle (tillfälligt serveringstillstånd).

Riktlinjer

3.8.1. Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten

Servering vid evenemang som vänder sig till allmänheten, till exempel pausservering vid
teater, festivaler (öltält), provsmakning till allmänheten.

 Prövning av ansökan: tillstånd bör endast meddelas om serveringen ingår som en del i
ett större arrangemang som i sig är seriöst.

 I möjligaste mån ska tillfälliga tillstånd till allmänheten knytas till restauranger som har
stadigvarande serveringstillstånd eller till personer som har omfattande erfarenhet av
serveringsverksamhet. Om så inte är fallet krävs att kunskap i alkohollagen visas genom
kunskapsprov.

 Vid denna typ av servering bör servering av spritdrycker medges endast undantagsvis.
 Yttranden från Polismyndigheten och räddningstjänst med flera har stor betydelse.
 Ett etablerat restaurangföretag kan ha serveringar till allmänheten på en rad olika
platser under ett år. Blir det många serveringar i samma lokal bör det övervägas om
det istället är möjligt att ansöka om ett stadigvarande serveringstillstånd.

 Antal dagar: Ett tillfälligt evenemang, exempelvis en festival, får pågå i maximalt en helg.
Ett tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten kan också avse en period, från fyra (4)
dagar upp till tre (3) månader (säsong).

 Vid ansökan om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten görs en omfattande utredning
eftersom det ofta sker servering till ett stort antal personer.

 Beslut om tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten beslutas av bygg- och
miljönämndens arbetsutskott. Sökande bör därför tänka på den något längre
handläggningstiden.

3.8.2. Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap

Vad kännetecknar ett slutet sällskap?
Med ett slutet sällskap avses en begränsad krets av personer som har någon form av
gemensamt intresse, såsom en förening eller annan sammanslutning där alkoholservering
endast är ett komplement till den övriga verksamheten och vanligen förekommer vid
enstaka tillfällen. Vid varje tillfälle då alkoholservering till slutet sällskap sker, ska arrangören i
förväg veta vilka personer som deltar. Gästlista ska kunna uppvisas.
Under pågående tillställning får serveringslokalen inte vara öppen för gäster som i förväg inte
har anmält sig. Gäster får därför inte ges möjlighet att lösa medlemskap i dörren! Tillfälligt
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serveringstillstånd för slutna sällskap kan även meddelas till företag för servering vid
personalfester eller liknande.
Annonsering av arrangemanget till allmänheten får inte ske, men får förekomma till
medlemmar i en förening. Flera slutna sällskap tillsammans kan aldrig utgöra ett slutet
sällskap.

 Prövning av ansökan: tillstånd bör endast meddelas om serveringen ingår som en
del i ett större arrangemang som i sig är seriöst.

 Kunskap i alkohollagen krävs, vilket visas genom kunskapsprov.
 Yttranden från Polismyndigheten och räddningstjänst begärs. Eventuellt begärs

yttrande från Skatteverket också.
 Prövning av ansökan: en något enklare utredning utförs. Alkoholhandläggare har

delegation på beslut, varför handläggningstiden ofta blir kortare.
 Om samma sökande ansöker om tillfälliga serveringstillstånd till slutet sällskap flera

gånger per år, flera år i följd bör sökanden överväga att istället ansöka om ett
stadigvarande serveringstillstånd till slutet sällskap.

4. Kommunens tillsynsverksamhet
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4.1. Olika former av tillsyn

Rättsregel
Kommunens tillsynsansvar för områdena servering av alkoholdrycker och marknadsföring av
alkoholdrycker framgår av 9 kapitlet 2 och 3 § alkohollagen.

Riktlinjer
Gislaveds kommun har kommunala riktlinjer för tillsynsarbetet som är politiskt förankrade.
Utöver riktlinjer upprättas varje år en tillsynsplan som beskriver kommunens planerade
tillsynsarbete under året mer detaljerat. Nedan följer huvuddragen för olika sätt att arbeta
med tillsyn.

Förebyggande tillsyn är kommunens arbete med information och utbildning, exempelvis
utbildningar i Ansvarsfull alkoholservering, informationsmöten med branschen och
nätverksmöten mellan myndigheter och branschen. Det är också kommunens arbete med
att sprida kunskaper om hur alkohollagen ska omsättas i det praktiska arbetet på
serveringsstället. Kommunen bör dock inte uppträda som konsult eller ge förhandsbesked
om hur en tillståndshavare ska agera i specifika ärenden.

Inre tillsyn innebär att kommunen arbetar med att granska om den som har
provsmaknings- eller serveringstillstånd fortfarande uppfyller alkohollagens krav på personlig
och ekonomisk lämplighet. Granskningen sker ofta med hjälp av andra myndigheter som
Polismyndigheten, Skatteverket och Kronofogden. Den inre tillsynen är administrativ och
sker med stöd av remisser och underrättelser mellan myndigheterna. Alkoholhandläggaren i
Gislaveds kommun genomför regelmässigt inre tillsyn 2 gånger/år (februari och augusti) då
uppgifter från Polismyndigheten och Skatteverket hämtas med remisser. 1 gång per år
hämtas även uppgifter från räddningstjänsten gällande serveringsställets lämplighet utifrån
brandsäkerhetssynpunkt samt rekommenderat personantal.

Yttre tillsyn är då kommunen besöker serveringsstället under pågående verksamhet,
framför allt under kvällar och nätter för att kontrollera att verksamheten bedrivs i enlighet
med alkohollagen.
Tillsyn kan även ske genom så kallad samordnad tillsyn, vilket innebär att kommunen
tillsammans med myndigheter som Polismyndigheten, Skatteverket och räddningstjänsten
gör en gemensam tillsyn på serveringsstället. Antalet tillsynsbesök beror på den verksamhet
restaurangen har. Nöjesställen får fler besök än mer renodlade matrestauranger. Inkommer
tips och anmälningar samt om tillsynsärenden pågår kan det bli extra besök. Besöken kan
utföras av alkoholhandläggare i sällskap med tjänsteman från Gislaveds kommun. Sedan 2016
finns ett samverkansavtal med Värnamo kommun om ett samarbete mellan
alkoholhandläggarna vid tillsynsbesök. Tillsynsbesöken kan även vara anonyma.

Utöver den tillsyn som görs enligt alkohollagen har räddningstjänsten möjlighet att
genomföra tillsyn över brandskyddet i lokalen enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.
Detta kan ske av räddningstjänsten själva eller vid en så kallad samordnad tillsyn med
alkoholhandläggare.

Inre och yttre tillsyn kan leda till att ett tillsynsärende öppnas och att förnyade remisser
skickas till de berörda myndigheterna. Det kan också leda till förslag om sanktionsåtgärder.
Om en utredning inleds ska kommunen avsluta ärendet med ett beslut. En genomförd tillsyn
ska dokumenteras och avslutas. De uppgifter som har framkommit med anledning av
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tillsynen ska kommuniceras med tillståndshavaren.
Kommunen (i Gislaveds kommun bygg- och miljönämnden) och Polismyndigheten har
gemensamt tillsynsansvar över alkoholservering (Yttre tillsyn). Vid tillsyn tittas bland annat på
följande:

 Att servering av alkoholdrycker sker med återhållsamhet (ingen överservering).
Märkbart påverkade personer ska inte serveras. Om de är störande ska de avvisas
från restaurangen.

 Att servering av alkoholdrycker inte sker till personer under 18 år.
 Att ingen servering sker utan/utöver tillstånd.
 Att lagad mat tillhandahålls i tillräcklig omfattning. Efter kl. 23:00 får matutbudet

begränsas något.
 Att lättdrycker finns i tillräcklig omfattning. Läsk och bordsvatten är inte tillräckligt.
 Att ordningen är god i och utanför serveringslokalen och att ingen alkohol förs in

eller ut från serveringsstället.
 Serveringsansvarig person ska alltid finnas tillgänglig på serveringsstället.
 Bara anställda av tillståndshavaren eller personer som är inhyrda av ett

bemanningsföretag får arbeta som köks- eller serveringspersonal. Samtliga anställda
ska finnas angivna i personalliggaren.

 Olämplig prissättning av alkohol. Mängdrabatt på alkohol, till exempel ”2 till priset av
1” är inte tillåten. Sedvanlig ”Happy Hour” där priset på alkoholdrycker, lättdrycker
och mat sänks under en begränsad tid på dagen är dock tillåten.

 Att ingen oanmäld ombyggnation av serveringsstället har skett. All ombyggnad ska
anmälas i förhand till alkoholhandläggare och godkännas av räddningstjänsten när det
är klart.

 Att restaurangen har tillräckligt antal sittplatser.
 Att det fastställda maximala personantalet som lokalen har serveringstillstånd för inte

överskrids.
 Att bokföringsrutiner fungerar.
 Ifrågasatt efterlevnad av annan lagstiftning, till exempel kassaregisterlagen,

marknadsföringslagen.

4.2. Riktlinjer gällande tillsynsavgifter för serveringstillstånd

Rättsregel
Kommunen har enligt 8 kapitlet 10 § alkohollagen rätt att ta ut avgifter för tillsyn av den som
har provsmaknings- eller serveringstillstånd. Avgifterna beslutas av kommunfullmäktige och
baseras på självkostnads- och likställighetsprincipen som regleras närmare i kommunallagen
(1991:900).

Riktlinjer
I ett cirkulär från Sveriges Kommuner och Landsting finns mer information om tillstånds-
och tillsynsavgifterna och om självkostnads- och likställighetsprinciperna (Cirkulär 10:77, ”En
ny alkohollag”). Gislaveds kommuns aktuella ansöknings- och tillsynsavgifter finns på
kommunens hemsida, www.gislaved.se. Ansöknings- och tillsynsavgifterna grundar sig på
självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen och är fastställda av Kommunfullmäktige i
Gislaveds kommun.1

http://www.gislaved.se


GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2016-11-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §179 Dnr: BM.2011.13 206

Taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter
avseende serveringstillstånd

Ärendebeskrivning
I samband med att ansvaret för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
flyttades från socialförvaltningen till bygg- och miljöförvaltningen har en
revidering av Gislaveds kommuns riktlinjer för alkoholservering initierats.
Under arbetet med riktlinjerna har det framkommit att kommunen i enlighet
med alkohollagens regler erbjuder allmänheten möjlighet att ansöka om
serveringstillstånd som det i dagens avgiftstaxa inte finns någon fastställd avgift
för. Dagens avgiftstaxa har funnits sedan 2012 och bör därför ses över som
helhet.

Ansökningsavgifterna räknas enligt förslaget om på ett nytt sätt men behåller i
stort samma utseende. Några nya ansökningsavgifter tillkommer för att
tillmötesgå de förfrågningar som kommit från allmänheten.

Tillsynsavgifterna föreslås förändras från grunden när det gäller stadigvarande
servering till allmänheten. Enligt förslaget ska tillsynsavgiften delas upp på en
fast avgift beroende på restaurangens verksamhet och en rörlig avgift beroende
på restaurangens skötsamhet. De övriga tillsynsavgifterna räknas om enligt
bygg- och miljöförvaltningens timtaxa för tillsynsverksamhet men behåller i
stort samma utseende.

Sedan kommunstyrelsen den 10 augusti 2016 beslutade om återremiss med
uppdrag till bygg- och miljöförvaltningen att ta bort all underlagstext och istället
ta fram ett utredningsdokument och ett taxedokument, har förvaltningen tagit
fram ett utredningsdokument och ett taxedokument.

Nämnden ser att en mindre korrigering behöver göras för att förtydliga texten.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse
Utredningsdokument "Taxa för ansökan om serveringstillstånd och
tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd"
Taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende
serveringstillstånd
Protokoll 2016-05-23 - Bm §115
Protokoll 2016-08-10 - Ks §232
Protokoll 2016-10-28 - Bmau §165

Bygg- och miljönämnden beslutar

att efter nämndens förslag till korrigering föreslå kommunfullmäktige att
anta taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende
serveringstillstånd

att den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2017

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Antagen av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx 

Att gälla från och med xxxx-xx-xx 

 

 

 

 

 

 

 

Ansöknings- och tillsynsavgifter alkohol 

 

 
  

 Ansökningsavgifter serveringstillstånd   

 % av PBB Avgift 

 Stadigvarande serveringstillstånd 

Till allmänheten (stadigvarande restaurang) 19,4 % 8 600 kr 

Till slutet sällskap (festvånings- eller klubbrättighet) 17,1 % 7 600 kr 

För cateringverksamhet till slutet sällskap (eget tillstånd) 17,1 % 7 600 kr 

Särskilt tillstånd för provsmakning (vid tillverkningsställe) 17,1 % 7 600 kr 

Gemensamt serveringsutrymme (stadigvarande) 5,9 % 2 600 kr 

Utökade serveringstillstånd (stadigvarande serveringstillstånd finns) 

Utökad servering genom fler dryckesslag 1,5 % 700 kr 

Utökad serveringstid 5,6 % 2 500 kr 

Utökad serveringsyta (ombyggnad, uteservering m.m.) 5,6 % 2 500 kr 

Ägarskifte med samma organisationsnummer 9,3 % 4 100 kr 

Ändrad bolagsform 9,3 % 4 100 kr 

Lägga till cateringverksamhet för slutet sällskap 9,3 % 4 100 kr 

Tillfälliga serveringstillstånd 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tidsperiod 9,3 % 4 100 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till allmänheten, enstaka tillfälle 6,7 % 3 000 kr 

Tillfälligt tillstånd för provsmakning vid arrangemang, dag 1 

Per dag 2 och dag 3 på samma ansökan 
8,9 % 
0,4 % 

4 000 kr 
200 kr 

Tillfälligt tillstånd gemensamt serveringsutrymme 2,9 % 1 300 kr 

Tillfälligt utökad serveringstid (per dag) 1,9 % 800 kr 

Tillfälligt utökad serveringstid, max en timme (per dag) 1,1 % 500 kr 

Tillfälligt utökad serveringsyta (per dag) 1,1 % 500 kr 

Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tidsperiod 2,9 % 1 300 kr 



Tillfälligt serveringstillstånd till slutet sällskap, enstaka tillfälle 1,9 % 800 kr 

 

 



 

 

  

Tillsynsavgifter   

Tillsynsavgifter stadigvarande servering till allmänheten 
En fast avgift beroende på verksamhet & en rörlig avgift beroende på skötsamhet 

  

Fast avgift Avgift  

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning/total omsättning 

11 700 kr  

Större restaurang, 10-20 % alkoholförsäljning/total omsättning 8 700 kr  

Medelstor restaurang, 5-10 % alkoholförsäljning/total omsättning 6 700 kr  

Mindre restaurang, 0-5 % alkoholförsäljning/total omsättning 5 700 kr  

Fast avgift, år ett (uppstart januari – juni) 1:a kvartalet 2:a kvartalet 

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning 

5 850 kr 4 600 kr 

Större restaurang, 10-20 % alkoholförsäljning 5 350 kr 4 250 kr 

Medelstor restaurang, 5-10 % alkoholförsäljning 4 850 kr 3 850 kr 

Mindre restaurang, 0-5 % alkoholförsäljning 3 850 kr 3 100 kr 

Fast avgift, år ett (uppstart juli – december) 3:e kvartalet 4:e kvartalet 

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning 

2 500 kr 1 250 kr 

Större restaurang, 10-20 % alkoholförsäljning 2 250 kr 1 150 kr 

Medelstor restaurang, 5-10 % alkoholförsäljning 2 000 kr 1 000 kr 

Mindre restaurang, 0-5 % alkoholförsäljning 1 500 kr 750 kr 

Fast avgift, år två Avgift  

Restaurang med någon form av nöjesverksamhet eller över 20 % 

alkoholförsäljning 

7 700 kr  

Större restaurang, 10-20 % alkoholförsäljning 6 200 kr  

Medelstor restaurang, 5-10 % alkoholförsäljning 5 700 kr  

Mindre restaurang, 0-5 % alkoholförsäljning 4 700 kr  

Rörlig avgift, från år ett och framåt Avgift  

Sen serveringstid (efter 01:00) 1 000 kr  

Sen serveringstid (efter 02:00) 2 000 kr  

Ingen utbildning i AAS 2 500 kr  

Öppnade tillsynsärenden (per gång) 1 500 kr  

Rapporterad oordning & onykterhet (per gång) 500 kr  

Brister vid tillsyn (per gång) 500 kr  

Inte skickat in restaurangrapport i tid (påminnelse 1) 500 kr  

Inte skickat in restaurangrapport i tid (påminnelse 2) 500 kr  

Inte skickat in restaurangrapport senast den 1 maj 20 000 kr  

Maximal tillsynsavgift per år 20 000 kronor.    



 

 
   

Tillfällig servering till allmänheten  

Fast avgift Avgift  

Enstaka tidsperiod, 4 dagar – 3 månader 2 500 kr  

Enstaka tillfälle, 1-3 dagar 1 000 kr  

 

 

 

   

Folköl   

Fast avgift Avgift  

Servering eller försäljning 850 kr  

Både servering och försäljning 850 kr  

Rörlig avgift Avgift  

Då extra tillsyn eller andra åtgärder behövs 850 kr/timme  

Den rörliga avgiften för folköl tas ut per påbörjad timme.   

 

 

 

 

 

 

Bygg- och miljöförvaltningen den 14 oktober 2016 

 

   

Stadigvarande servering till slutet sällskap   

Fast avgift Avgift  

Servering till slutet sällskap 1 000 kr  

Cateringverksamhet till slutet sällskap 1 000 kr  

Särskilt tillstånd för provsmakning på tillverkningsställe 1 000 kr  



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-10-28     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bmau §165 Dnr: BM.2011.13  206 

 

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen 

 

Ärendebeskrivning 

I samband med att ansvaret för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen 

flyttades från socialförvaltningen till bygg- och miljöförvaltningen har en 

revidering av Gislaveds kommuns riktlinjer för alkoholservering initierats. 

Under arbetet med riktlinjerna har det framkommit att kommunen i enlighet 

med alkohollagens regler erbjuder allmänheten möjlighet att ansöka om 

serveringstillstånd som det i dagens avgiftstaxa inte finns någon fastställd avgift 

för. Dagens avgiftstaxa har funnits sedan 2012 och bör därför ses över som 

helhet. 

 

Ansökningsavgifterna räknas enligt förslaget om på ett nytt sätt men behåller i 

stort samma utseende. Några nya ansökningsavgifter tillkommer för att 

tillmötesgå de förfrågningar som kommit från allmänheten.  

 

Tillsynsavgifterna föreslås förändras från grunden när det gäller stadigvarande 

servering till allmänheten. Enligt förslaget ska tillsynsavgiften delas upp på en 

fast avgift beroende på restaurangens verksamhet och en rörlig avgift beroende 

på restaurangens skötsamhet. De övriga tillsynsavgifterna räknas om enligt 

bygg- och miljöförvaltningens timtaxa för tillsynsverksamhet men behåller i 

stort samma utseende.  

 

Sedan kommunstyrelsen den 10 augusti 2016 beslutade om återremiss med 

uppdrag till bygg- och miljöförvaltningen att ta bort all underlagstext och istället 

ta fram ett utredningsdokument och ett taxedokument, har förvaltningen tagit 

fram ett utredningsdokument och ett taxedokument. 

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 

Bygg- och miljöförvaltningens utredningsdokument "Taxa för ansökan om 

serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd" 

Bygg- och miljöförvaltningens taxedokument "Taxa ansökan om 

serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd" 

Protokoll 2016-05-23 - Bm §115 

Protokoll 2016-08-10 - Ks §232 

 

Arbetsutskottet uppmärksammar handläggaren på att några mindre 

korrigeringar behöver göras i texten.  

 

Arbetsutskottets förslag till bygg- och miljönämnden 

 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

 

att efter de av arbetsutskottet föreslagna justeringarna, föreslå 

kommunfullmäktige att anta taxa för ansökan om serveringstillstånd och 

tillsynsavgifter avseende serveringstillstånd 

 

att den nya taxan ska gälla från den 1 januari 2017 

 

Expedieras till: 

Bygg- och miljönämnden 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-08-10 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §232 Dnr: KS.2016.110

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden har den 23 maj 2016 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta "Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen", samt att den nya taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter ska
gälla från den 1 januari 2017.

I samband med att ansvaret för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
flyttades från socialförvaltningen till bygg- och miljöförvaltningen har en
revidering av Gislaveds kommuns riktlinjer för alkoholservering initierats.
Under arbetet med riktlinjerna har det framkommit att kommunen i enlighet
med alkohollagens regler erbjuder allmänheten möjlighet att ansöka om
serveringstillstånd som det i dagens avgiftstaxa inte finns någon fastställd avgift
för. Dagens avgiftstaxa har funnits sedan 2012 och bör därför ses över som
helhet.

Ansökningsavgifterna räknas enligt förslaget om på ett nytt sätt men behåller i
stort samma utseende. Några nya ansökningsavgifter tillkommer för att
tillmötesgå de förfrågningar som kommit från allmänheten.

Tillsynsavgifterna föreslås förändras från grunden när det gäller stadigvarande
servering till allmänheten. Enligt förslaget ska tillsynsavgiften delas upp på en
fast avgift beroende på restaurangens verksamhet och en rörlig avgift beroende
på restaurangens skötsamhet. De övriga tillsynsavgifterna räknas om enligt
bygg- och miljöförvaltningens timtaxa för tillsynsverksamhet men behåller i
stort samma utseende.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 23 maj 2016, § 115
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen den 21 juni 2016, § 210

Yrkande
Håkan Josefsson (C): Att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för
att i "Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen" ta bort all
underlagstext och istället ta fram ett utredningsdokument och ett
taxedokument.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Håkan Josefssons (C) återremissyrkande
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att återremittera ärendet till bygg- och miljönämnden för att i "Taxa för
ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen" ta bort all
underlagstext och istället ta fram ett utredningsdokument och ett
taxedokument.

Expedieras till:
Bygg- och miljönämnden



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-16 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §368 Dnr: KS.2016.110

Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen

Ärendebeskrivning
I samband med att ansvaret för handläggning och tillsyn enligt alkohollagen
flyttades från socialförvaltningen till bygg- och miljöförvaltningen har en
revidering av Gislaveds kommuns riktlinjer för alkoholservering initierats.
Under arbetet med riktlinjerna har det framkommit att kommunen i enlighet
med alkohollagens regler erbjuder allmänheten möjlighet att ansöka om
serveringstillstånd som det i dagens avgiftstaxa inte finns någon fastställd avgift
för. Dagens avgiftstaxa har funnits sedan 2012 och bör därför ses över som
helhet.

Ansökningsavgifterna räknas enligt förslaget om på ett nytt sätt men behåller i
stort samma utseende. Några nya ansökningsavgifter tillkommer för att
tillmötesgå de förfrågningar som kommit från allmänheten.

Tillsynsavgifterna föreslås förändras från grunden när det gäller stadigvarande
servering till allmänheten. Enligt förslaget ska tillsynsavgiften delas upp på en
fast avgift beroende på restaurangens verksamhet och en rörlig avgift beroende
på restaurangens skötsamhet. De övriga tillsynsavgifterna räknas om enligt
bygg- och miljöförvaltningens timtaxa för tillsynsverksamhet men behåller i
stort samma utseende.

Bygg- och miljönämnden har den 23 maj 2016 beslutat att föreslå
kommunfullmäktige att anta "Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt
alkohollagen", samt att den nya taxan för ansöknings- och tillsynsavgifter ska
gälla från den 1 januari 2017.

Kommunstyrelsen beslutade den 10 augusti 2016 att återremittera ärendet till
bygg- och miljönämnden för att i "Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter
enligt alkohollagen" ta bort all underlagstext och istället ta fram ett
utredningsdokument och ett taxedokument. Dessa dokument är nu framtagna
och ligger för beslut.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 23 maj 2016, § 115
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen
Kommunstyrelsen den 21 juni 2016, § 210
Kommunstyrelsen den 10 augusti 2016, § 232
Utredningsdokument avseende taxor för serveringstillstånd, daterat den 13
oktober 2016
Taxa för ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen, daterad den 10
november 2016
Bygg- och miljönämnden den 10 november 2016, § 179

Yrkande
Anton Sjödell (M) med instämmande av Carina Johansson (C) och
Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till förslaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-16 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 368 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende
serveringstillstånd, daterad den 10 november 2016,

att taxan börjar gälla när beslutet vunnit laga kraft, samt

att taxa för ansökan om serveringstillstånd och tillsynsavgifter avseende
serveringstillstånd ska inarbetas i kommunens taxesammanställning.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



AVTAL OM ANSVAR föR GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN I KV. VALLMON 

Parter 

Syfte 

. § 1 

Gislaveds konmun, Box sno, 332 00 Gislaved, 
nedan kallad kommunen. 

Sörgårdens samfällighetsförening, 
nedan kallad föreningen. 

§ 2 

Dettå avtal syftar till att ge en rättvisande ansvars
fördelning vid drift, underhåll och förnyelse av de an

;: läggningar som omfattas av gemensamhetsanläggningen 
Vallmon. 

I gemensamhetsanläggningen ingår förbindelseleder, grön
ytor, lekredskap, parkeringsplatser och garage. 

Föreningens ansvar § 3 

Föreningen är ansvarig för de i gemensamhetsanläggningen 
lngående anlaggnlngarna samt for bankar, lekredskap och 
övriga fasta anordningar på gemensamhets tomten som är 
föreningens egendom. 

Kommunens åtagande § 4 

Kommunen åtager sig att utan avgift svara för drift, under
håll och förnyelse av den genomgående förbindelseleden. 
(på bifogad karta markerad med gul färg). . 

Iordningställande § 5 

Avtalstid 

Kommunen skall före 85-01-01 svara för att genomgående 
förbindelseleden förbinds med Sörgårdsvägen vid den södra 
anslutningen. Kommunen skall dessutom under hösten -84 
återplantera 8-9 lönnar ~amt några syrenbuskar på gemen-
samhetstomten. alt.r~ . 

§ 6 

Detta avtal gäller från och med 1984-07~01 till och med 
1985-12-31. 

Uppsägning av detta avtal skall ske minst 12 månader före 
avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet förlängt med 
ett år • 

. ,Kommunens åtagande i § 4 kan dock inte ändras genom uppsäg
ning av kommunen. 

- , 



.f" 
\ 

Force majeure § 7 

Tvist 

Vill kor 

Strejk, lockout, blockad eller annat varöver kommunen icke 
råder såsom krig, upplopp etc. fr.itager kommunen från full
görandet av sina åtagande enligt detta avtal, om det inte 
kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader. 

§ 8 

Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras av 
allmän domstol. 

§ 9 

Detta avtal . gäller under villkor att kommunfullmäktige i 
Gi s l a veds kommun godkänner detsamma .. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av 
vilka parterna tagit var sitt. 

Gi sl aved 1984- '9.,115' 
För Gis1aveds ·kommun 

Thage årtensson - -+-,-
Kommunstyrelsens ordf. 

För Sörgårdens samfällig
hetsförening 



AVTAL OM DRIFT OCH UNDERHALL AV GEMENSAMHETSANLÄGGNINGEN I KV. VALLMON 

Parter 

Ersättning 

Avtalstid 

§ 1 

Gislaveds kommun, Box 500, 332 00 Gislaved, 
nedan kallad kommunen. 

Sörgårdens samfällighetsförening, 
nedan kallad föreningen. 

§ 2 

Kommunen åtager sig att mot ersättning svara för underhåll 
och klippning av gräsmattan och övriga grönytor på gemen
samhetstomten, (på bifogad karta markerad med grön färg). 

§ 3 

Kommunen åtager sig att mot ersättning snöröja, sanda och 
sopa varje infartsgata (på bifogad karta markerad med blå 
färg) samt parkeringsplatserna. Kommunen 'snöröjer dock inte 
närmare garagebyggnaden än 1 m. 

§ 4 

För åtagande gjorda i § 2 skall föreningen ersätta kommunen 
med ~.90U:- kr årligen. För åtagande gjorda i § 3 skall 
föreningen ersätta kommunen med ~a15:- kr årligen. Er
sättningen skall inbetalas till ommunen före den 1 september 
varje år. Betalning för 2:a halvåret 1984 erlägges i samband 
med avgiften för 1985. Är ovanstående belopp ej betalat på 
fastställd dag har föreningen att erlägga ränta motsvarande 
4 % över Riksbankens diskonto tills ersättningen är till 
fullo betald. Är inte ersättningen till fullo erlagd 30 
dagar efter påminnelse är detta avtal till alla delar för
fallet. 

Beloppet skall anpassas till indextalet för oktober månad 
1-983, 135,6, (bastalet) enligt konsumentprisindex (total
index) med 1980 som basår. 

Om indextalet någon påföljande oktobermånad stiger med minst 
tre enheter i förhållande till bastalet skall ersättningen 
höjas med samma procenttal varmed indextalet ändras i för
hållande till bastalet. Ändring av ersättningen sker alltid 
fr.o.m. året efter det att oktober index föranlett omräkning. 

§.5 

Detta avtal gäller från och med 1984-07-01 till och med 
1985-12-31. 

Uppsägning av detta avtal skall ske minst 12 månader före 
avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet förlängt med 
ett år. 



Force majeure § 6 

Tvist 

Villkor 

Strejk, lockout, blockad eller annat varöver kommunen icke 
råder såsom kri g, upplopp etc. fr.itager kommunen från fu"
görandet av sina åtagande en.ligt detta avtal, om det inte 
kan fullgöras annat än tfll onormalt höga kostnader. 

Kan kommunen på grund av ovanstående inte fullgöra sina 
åtagande har föreningen ingen skyldighet att erlägga er
sättning enligt § 4. 

§ 7 

Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras av 
a 11 män doms to l • 

§ 8 

Detta avtal gäller under villkor att kommunfullmäktige i 
Gislaveds kommun godkänner detsamma. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av 
vilka parterna tagit var sitt. 

Gislaved 1984- 09 .. J5'" 
För Gislaveds kommun 

Thage Mårtensson 
Kommunstyrelsens ordf. 

För Sörgårdens samfällig
hetsförening 

J,.,h L, / 4~~'o/ 
---~~---~~~-----

#;jC' dt'p! ~/J1ttJJ~1? 
I)rdf 
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GISLAVEDS KOMMUN 

• \ 

FÖRTYDLIGANDE OCH KOMPLEMENT TTI.L AVTAL 
OM DRIFT OCH UNDERHÅLL AV GEMENSAMHETS
ANLÄGGNINGEN I KVARTERET VALLMON 
DATERAT 1984-09-25. 

§ 2 Förtydligas enligt taljande: 
I kommunens åtagande ingAr klippning av gräsytor 10ggr. per säsong. 
Dessutom rensning, gödsling ochjordpåfyllning i busk- och trädplantering 
samt byte av sand vid gungor, rutschbana och 2 sandlådor en gång per säsong. 
Sandbytet skall vara utrort senast 31 maj vaIje år 

§ 4 ändras enligt taljande: 

För åtagande gjorda i § 2 skall föreningen ersätta kommunen med 3~- kr. 
årligen. För åtagande gjorda i § 3 skall roreningen ersätta kommunen med 
11?00~ kr. årligen. Ersättningen skall inbetalas till kommunen tore den 
l september vatje år.År ovanstående belopp ej betalat på fåststäIld dag har 
föreningen att erlägga ränta motsvarande 4 % över Riksbankens diskonto 
tills ersättningen är till fullo betald. Är inte ersättningen till fullo erlagd 30 
dagar efter påminnelse är detta avtal till ana delar iorfallet. Lagstadgad 
mervärdesskatt tillkommer. 

Beloppet skall anpassas till indextalet för oktober månad 1993, 245,2,(bastalet) 
enligt konsumentprisindex ( totalindex ) med 1980 som basår 

Om indextalet någon påIoljande oktober månad stiger med minst tre enheter 
i förhållande till bastalet skall ersättningenhöjas med samma procenttal 
varmed indextalet indras i förhållande till bastalet. Ändring av ersättning sker 
alltid fr.o.m. året efter det att oktober index föranlett omräkning. 

Gislaved 1995 .. 05-'·:/ 
För Gisläveds~- .. ~~.~..:~._=~ F ör Sörgårdens samhällsförening 
Tekniska kontoFetE~ 



Kvarteret Vallmon - skötselaytai 

Föreningens ersättning till kommunen för 1994 enligt avtal ~~ 
22.015:50 + moms. ~ 
Enligt avtalet utgör ersättning ror vinterväghållning 21% och ersättning ror 
parkunderhåll 13%. Denna fördelning är ej relevant. 

Normal kostnad ror parkunderhåll, som numera omfattar endast gräsklippning 
kan beräknas till 20 klippningar per säsong å l timme varje gång. 
vår s.k. framkörningsavgift ingår då i denna timme. __ 
Kostnad härför 20 * 345:65 = 6.913:- per år. W 7< 6'1'J =- /3 1{)o 

Normal kostnad för vinterväghållning beräknas efter 15 insatser per säsong med" 
• . 2 timmars tidsåtgång per insats,d.v.s. för 30 timmar. Av insatserna beräknas 6 st. 

eller 12 timmar ske under veckoslut och på helgdagar. 

Kostnaden blir då 18*399:- + 12*533:- = 13.578:- per år. Härtill kommer kostnad 
för jour och beredskap. Om man räknar med att Vallmon belastas med 10% av 
totala jourkostnaden gör detta 2091 : -. Vintreväghållningens kostnad blir då 15669:
per år. 

Sammanfattningsvis konstateras att avtalet i sin helhet är realistiskt. Fördelningen 
borde emellertid var 30% för parkunderhållet och 70% för vinterväghåUningen. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §382 Dnr: KS.2016.190

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningen i
kvarteret Vallmon, Gislaved

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår att skötselavtal om drift och underhåll av
gemensamhetsanläggningar i kvarteret Vallmon ska sägas upp.

Bostadsrättsföreningen Vallmon är planerat som "storkvarter"
(kommunstyrelsens beslut 8 november 1983). Det innebär bland annat att
kommunen ska bygga och ansvara för va-ledningar och anslutningsvägar m.m.
till kvartersgräns. Underhåll av vägar och parkeringsplatser samt grönområden
ska åvila fastighetsägarna.

Den 25 september 1984 skrevs ett avtal mellan Gislaveds kommun och Brf
Vallmon i Gislaved om ansvar samt ett avtal om drift och underhåll. Det avtalet
har förlängts löpande och indexuppräknats varje år. Med anledning av
nuvarande konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln avslutas.

Kommunen ska fortsätta att ta ansvar för den förbindelseled som omnämns i
avtalet och som är markerad i kartbilagan.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen i Kv Vallmon,
daterat 1984-09-25
Avtal om ansvar för gemensamhetsanläggningen i Kv Vallmon, daterat
1984-09-25
Förtydligande och komplement till avtal om drift och underhåll i Kv Vallmon,
daterat 1995-05-17
Kartbilaga
Tekniska nämnden den 21 september 2016, § 93
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 22 november 2016, § 105

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att säga upp Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen i
Kv Vallmon, daterat 25 september 1984.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-21     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §93    Dnr: TN.2016.42      

 

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningen i 

kvarteret Vallmon, Gislaved  

 

Ärendebeskrivning 

Bostadsrättsföreningen Vallmon är planerat som "storkvarter" 

(kommunstyrelsens beslut 8 november 1983). Det innebär bland annat att 

kommunen ska bygga och ansvara för va-ledningar och anslutningsvägar m.m. 

till kvartersgräns. Underhåll av vägar och parkeringsplatser samt grönområden 

ska åvila fastighetsägarna. 

 

Den 25 september 1984 skrevs ett avtal mellan Gislaveds kommun och Brf 

Vallmon i Gislaved om ansvar samt ett avtal om drift och underhåll. Det avtalet 

har förlängts löpande och indexuppräknats varje år. Med anledning av 

nuvarande konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln avslutas. 

 

Det kommunen ska fortsätta att ta ansvar för är, den i avtalet omnämnda och 

på kartbilagan markerade, förbindelseleden. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen i Kv Vallmon, 

daterat 1984-09-25 

Avtal om ansvar för gemensamhetsanläggningen i Kv Vallmon, daterat  

1984-09-25 

Förtydligande och komplement till avtal om drift och underhåll i Kv Vallmon, 

daterat 1995-05-17 

Kartbilaga 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-09-07, §44 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att säga upp Avtal om drift och underhåll av 

gemensamhetsanläggningen i Kv Vallmon, daterat 25 september 1984 

 

  

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska kontoret  
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Karta södra Gislaveds tätort
Skala 1:5000 i storlek A4

GISLAVED

KV. ROSEN

KV. VIOLEN

KV. MANDELBLOMMAN

KV.SMÖRBLOMMAN

KV. BLÅKLOCKAN
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KV. VALLMON



AVTAL OM DRIFT OCH UNDERHALL AV GEMENSAMHETSANL~GGNINGEN I KV. ROSEN. 

Parter 

Syfte 

Föreningens 
ar:svar 

Kommunens 
åtagande 

§ l 

Gislaveds Kommun, Box 500, 332 00 Gislaved 
nedan kallad kommunen 

Rosens samfällighetsförening 
nedan kallad föreningen. 

§ 2 

Detta avtal syftar till att ge en rättvisande ansvars
fördelning vid drift, underhåll och förnyelse av de an
läggningar som omfattas av gemensamhetsanläggningen 
Rosen ga:1. 
I gemensamhetsanläggningen ingär ej VA-ledningar fram 
till 0,5 m från respektive fastighetsgräns (förbindelse
punkt) och ej gatubelysning utmed förbindelseled. Led
ningarna ingår i kommunens VA-nät och belysningen i det 
kommunala gatubelysningsnätet. 

§ 3 

Föreningen är ansvarig för de i gemensamhetsanläggningen 
ingående anläggningarna samt för bänkar, lekredskap och 
övriga fasta anordningar på gemensamhets tomten som är 
föreningens egendom. 

§ 4 
Konul1unen åtager sig att utan avgift svara för drift, 
underhåll och förnyelse av den genomgående förbindelse
leden. (på bifogad karta markerad med gul färg). 

Kommunen åtager sig att mot ersättning svara för undel·
håll och klippning av gl'äsmattan på gemensamhetstomten, 
(rå bifogad karta markerad med grön färg), samt skötsel 
och underhåll av de dagvattenbrunnar inkl. ledningar som 
finns i gräsmattan. 

Kommunen åtager sig att mot ersättning snöröja, sanda 
och sopa ett stråk på varje infartsgata om ca 3 meters 
bredd. (På bifogad karta markerad med blå färg). 

10rdningställande § 5 
Under våren 1983 skall kommunen utan ersättning åter
plantera 5 st fruktträd om ca 5 cm tjocklek på gemensam
hetstomten samt fylla sand i sandlådor. Slutligen skall 
ko~nunen återställa 3 st bänkar. 



Ersättning 

Avtalstid 

§ 6 

För åtagande gjorda i § 4 skall föreningen ersätta 
kommunen med ~~:- kr årligen. Ersättningen skall 
inbetalas till kommunen före den 1 september varje år. 
Är ovanstående belopp ej betalat på fastställd dag har 
föreningen att erlägga ränta motsvarande 4J över Riks
bankens diskonto tills ersättningen är till fullo betald. 

Beloppet skall anpassas till indextalet för oktober månad 
1982, 124,6, (bastalet) enligt konsumentprisindex (total
index) med 1980 som basAr. 

Om indextalet någon påföljande oktobermånad stiger med 
minst tre enheter i förhållande till bastalet skall er
sättningen höjas med samma procenttal varmed indextalet 
ändras i förhållande till bastalet. Ändring av ersätt
ningen sker alltid fr.o.m. året efter det att oktober 
index föranlett omräkning. 

§ 7 
Detta avtal gäller från och med 1983-01-01 till och med 
1983-12-31. 

Uppsägning av detta avtal skall ske minst 12 månader före 
avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet förlängt med 
ett år. 

Force majeure § 8 

Tvist 

Vi 11 kor 

Strejk, lockout, blockad eller annat varöver kOllJnunen icke 
råder såsom krig, upplopp etc. fritager kommunen från full
görandet av sina åtagande enligt detta avtal, om det inte 
kan fullgöras annat än till onormalt höga kostnader. 

Kan kommunen på grund av ovanstående inte fullgöra sina 
åtagande har föreningen ingen skyldighet att erlägga er
sättning en1. § 6. 

§ 9 

Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras 
av allmän domstol. 

§ la 
Detta avta l gäll er under vi 11 kor att kommunful1mäkti ge 
i Gislaveds kommun godkänner detsamma. 

Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar av 
vilka parterna tagit var sitt. 

Gislaved 1983-05-11 

För Gis1aveds kommun För Rosens samfällighetsförening 

~~Liu:~~4~~,-~~ __ u_ 
Thage M r ensson ~~ 
Korrmunstyre l sens OY'dr~-



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §384 Dnr: KS.2016.191

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningen i
kvarteret Rosen, Gislaved

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår att skötselavtal om drift och underhåll av
gemensamhetsanläggningar i kvarteret Rosen ska sägas upp.

Bostadsrättsföreningen Rosen är planerat som "storkvarter"
(kommunstyrelsens beslut 8 november 1983). Det innebär bland annat att
kommunen ska bygga och ansvara för va-ledningar och anslutningsvägar m.m.
till kvartersgräns. Underhåll av vägar och parkeringsplatser samt grönområden
ska åvila fastighetsägarna.

Den 11 maj 1983 skrevs ett avtal mellan Gislaveds kommun och Brf Rosen i
Gislaved om ansvar samt ett avtal om drift och underhåll. Det avtalet har
förlängts löpande och indexuppräknats varje år. Med anledning av nuvarande
konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln avslutas.

Kommunen ska fortsätta att ta ansvar för den förbindelseled som omnämns i
avtalet och som är markerad i kartbilagan.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen i Kv Rosen, daterat
1983-05-11
Kartbilaga
Kommunstyrelsen 8 november 1983, § 457
Tekniska nämnden den 21 september 2016, § 94
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 22 november 2016, § 102

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att säga upp Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen i
Kv Rosen, daterat 11 maj 1983.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-21     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §94    Dnr: TN.2016.43      

 

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningen i 

kvarteret Rosen, Gislaved  

 

Ärendebeskrivning 

Bostadsrättsföreningen Rosen är planerat som "storkvarter" 

(kommunstyrelsens beslut 8 november 1983). Det innebär bland annat att 

kommunen ska bygga och ansvara för va-ledningar och anslutningsvägar m.m. 

till kvartersgräns. Underhåll av vägar och parkeringsplatser samt grönområden 

ska åvila fastighetsägarna. 

 

Den 11 maj 1983 skrevs ett avtal mellan Gislaveds kommun och Brf Rosen i 

Gislaved om ansvar samt ett avtal om drift och underhåll. Det avtalet har 

förlängts löpande och indexuppräknats varje år. Med anledning av nuvarande 

konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln avslutas. 

 

Det kommunen ska fortsätta att ta ansvar för är, den i avtalet omnämnda och 

på kartbilagan markerade, förbindelseleden. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningen i Kv Rosen, daterat 

1983-05-11 

Kartbilaga 

Protokollsutdrag Ks 1983-11-08, §457 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-09-07, §45 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att säga upp Avtal om drift och underhåll av 

gemensamhetsanläggningen i Kv Rosen, daterat 11 maj 1983 

 

  

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska kontoret  
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Karta södra Gislaveds tätort
Skala 1:5000 i storlek A4

GISLAVED

KV. ROSEN

KV. VIOLEN

KV. MANDELBLOMMAN

KV.SMÖRBLOMMAN
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AVTAL OM DRIFT OCH UNDERH~LL AV GEMENSAMHETSANLAGGNINGAR 
I KVARTEREN SMöRBLOMMAN OCH BLAKLOCKAN 

§ 1 

Gislaveds kommun, Box 500, 332 00 GISLAVED, nedan kallad 
kommunen. 

Samfällighetsförening för kv. Smörblomman och Blåklockan 
nedan kallad föreningen. 

§. 2 

Föreningen åtager sig att, i utbyte mot snöröjning av 
parkeringsplats, svara för underhåll och plantering på 
kommunens mark (markerad med grönt på bifogad karta). 

§ 3 

Kommunen åtager sig att, i utbyte mot plantering och 
underhåll som stadgas i § 2 plus ersättning enligt § 4, 
snöröja och sanda parkeringsplats (markerad med blått på 
bifogad karta). Kommunen snöröjer dock inte närmare 
garagebyggnaden än 1 m. 

Ersättning § 4 

För åtaganden gjorda i § 3 skall föreningen ersätta 
kommunen med 1 074 kr årligen. Ersättningen skall 
inbetalas till kommunen före den 1 april varje år. Är 
ovanstående belopp ej betalat på fastställd dag har 
föreningen att erlägga ränta motsvarande 8% över Riks
bankens diskonto tills ersättningen är till fullo betald. 
Är inte ersättningen till fullo erlagd 30 dagar efter 
påminnelse är detta avtal till alla delar förfallet. 

Beloppet skall anpassas till indextalet för ~tober månad 
1988, 180,2 (bastalet) enligt konsumentprisindex <total
index) med 1980 som basår. 

Om indextalet någon påföljande oktobermånad stiger med 
minst tre enheter i förhållande till bastalet skall 
ersättningen hÖjas med samma procenttal varmed indextalet 
ändras i förhållande till bastalet. Ändring av 
ersättningen sker alltid fr.o.m. året efter det att 
~ktober index föranlett omräkning. 

Avtalstld § 5 

Detta avtal gäller från och med 1989-04-01 till och med 
1990-03-01. 

Uppsägning av detta avtal skall ske minst 12 månader 
före avtalstidens utgång, i annat fall är avtalet 
förlängt med ett år. 



._. 

Force majeure § 6 

Tvist 

Villkor 

Strejk, lockout, blockad eller annat varöver kommunen 
icke råder såsom krig, upplopp etc. fritager kommunen 
från fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal, 
om det inte kan fullgöras annat än till onormalt höga 
kostnader. 

Kan kommunen på grund av ovanstående inte fullgöra sina 
åtaganden har föreningen inte skyldighet att erlägga 
ersättning enligt § 4 eller att fullgöra sina åtaganden 
enligt § 2. 

§ 7 

Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras av 
allmän domstol. 

§ 8 

Detta avtal gäller under villkor att kommunstyrelsen i 
Gislaveds kommun godkänner detsamma. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna 
tagit var sitt. 

GISLAVED 1989- 03-30 

För GISLAVEDS KOMMUN 

~-~~~--------
Kommunstyrelsens ordf. 

För SMöRBLOMMANS och BLAKLOCKANS 
Samfällighetsförening 

Af ~ 
~----------

Hans öström 
ordf. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §383 Dnr: KS.2016.192

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningen i
kvarteret Smörblomman och blåklockan, Gislaved

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår att skötselavtal om drift och underhåll av
gemensamhetsanläggningar i kvarteren Smörblomman och Blåklockan ska sägas
upp.

Avtalet med gemensamhetsanläggningarna Smörblomman och Blåklockan
reglerar bl.a. ett byte av tjänster. Kommunen snöröjer parkeringsytor och
föreningen sköter grönytor.

Den 30 mars 1989 skrevs mellan Gislaveds kommun och Samfällighetsförening
för Kv Smörblomman och Blåklockan i Gislaved ett avtal om drift och
underhåll. Avtalet har förlängts löpande och indexuppräknats varje år. Med
anledning av nuvarande konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln avslutas.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar i kvarteren
Smörblomman och Blåklockan, daterat 1989-03-30
Kartbilaga
Kommunstyrelsen den 7 mars 1989, § 137
Tekniska nämnden den 21 september 2016, § 95
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 okotber 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 22 november 2016

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att säga upp Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar i Kv
Smörblomman och Blåklockan, daterat 30 mars 1989.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-21     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §95    Dnr: TN.2016.44      

 

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningar i 

kvarteren Smörblomman och Blåklockan, Gislaved  

 

Ärendebeskrivning 

Avtalet med gemensamhetsanläggningarna Smörblomman och Blåklockan 

reglerar bl.a. ett byte av tjänster. Kommunen snöröjer parkeringsytor och 

föreningen sköter grönytor.  

 

Den 30 mars 1989 skrevs mellan Gislaveds kommun och Samfällighetsförening 

för Kv Smörblomman och Blåklockan i Gislaved ett avtal om drift och 

underhåll. Avtalet har förlängts löpande och indexuppräknats varje år. Med 

anledning av nuvarande konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar i kvarteren 

Smörblomman och Blåklockan, daterat 1989-03-30 

Kartbilaga 

Kommunstyrelsens beslut 1989-03-07, §137 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-09-07, §46 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att säga upp Avtal om drift och underhåll av 

gemensamhetsanläggningar i Kv Smörblomman och Blåklockan, daterat 

30 mars 1989 

 

  

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

Tekniska kontoret 

 



!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
! !

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

!

!

!
!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!
!

!
!

!

!

! !

!

!!

!

!
!

!

!

! !

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!
!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!!

!

Karta södra Gislaveds tätort
Skala 1:5000 i storlek A4

GISLAVED
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AVTAL OM DRIFT OCH UNDERHALL AV GEMENSAMHETSANLAGGNINGAR 
I KVARTEREN VIOLEN OCH MANDELBLOMMAN 

§ l 

Gislaveds kommun, Box 500, 332 00 GISLAVED, nedan kallad 
kommunen. 

Samfall~ghetsfören~ng för kv. V~olen och Handelblomman 
nedan kallad foren~ngen. 

§ 2 

Fören~ngen åtager s~g att, ~ utbyte mot snoröJn~ng av 
parkerLngsplats, svara för underhåll och planter~ng på 
kommunens mark (markerad med grönt på b~fogad karta). 
Kommunen återställer dessa områden i normalt sk~ck under 
våren 1989, därefter övertar föreningen skötseln av 
plant.eringarna. 

§ 3 

Kommunen åtager sig att, ~ utbyte mot planter~ng och 
underhåll som stadgas ~ § 2 plus ersättnLng enl~gt ~ 4, 
snöröja och sanda parkeringsplats (markerad med bl~tt på 
bifogad karta). Kommunen snöröJer dock ~nte narrnare 
garagebyggnaden än l m. 
Kommunen skall snöröja så att m~nsta mOJl~ga skada 
uppstår på planterLngarna och om mÖJlLgt genomfarten 
mellan parker~ngsytorna hålles oppen . 

Ersättn~ng § 4 

För åtaganden gjorda ~ § 3 skall forenLngen ersat.t.a 
kommunen med 269 kr årl~gen . ErsattnLngen skall 
Lnbetalas till kommunen fore den 1 mars varje år . Ar 
ovanstående belopp ej betalat på fastst.alld dag har 
fören~ngen att erlagga ränta motsvarande 8% over R~ks
bankens diskonto tLlls ersattnLngen ar tLll fullo betald . 
Ar Lnte ersättn~ngen tLll fullo erlagd 30 dagar efter 
påmLnnelse är detta avtal tLll alla delar forfallet . 

Beloppet skall anpassas tLll Lndext.alet for oktober månae 
1988 , 180,2 (bastalet) enlLgt konsumentprLsLndex (total
Lndex) med 1980 som basår . 

Om Lndextalet någon påfolJande oktobermånad stLger med 
m~nst tre enheter L forhållande tLll bastalet skall 
ersattnLngen hOjas med samma procenttal varmed Lndextalet 
andras ~ förhållande tLll bastalet. . Andring av 
ersattnLngen sker alltLd fr.o.m . aret efter det att. 
oktober Lndex föranlett omraknLng . 



Avtalstid § 5 

Detta avtal gäller från och med 1989-01-01 till och med 
1989-12-31. 

Uppsägning av detta avtal skall ske minst 12 månader 
före avtalstidens utgång. i annat fall är avtalet 
förlängt med ett år. 

Force majeure § 6 

Tvist 

Villkor 

Strejk, lockout, blockad eller annat varöver kommunen 
icke råder såsom krig, upplopp etc. fritager kommunen 
från fullgörandet av sina åtaganden enligt detta avtal, 
om det inte kan fullgöras annat än till onormalt höga 
kostnader. 

Kan kommunen på grund av ovanstående inte fullgöra sina 
åtaganden har föreningen inte skyldighet att erlägga 
ersättning enligt § 4 eller att fullgöra sina åtaganden 
enligt § 2. 

§ 7 

Tvist angående tolkningen av detta avtal skall avgöras a' 
allmän domstol. 

§ 8 

Detta avtal gäller under villkor att kommunstyrelsen i 
Gislaveds kommun godkänner detsamma. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna 
tagit var sitt. 

GISLAVED 1989-t?Z-htf 

För GISLAVEDS KOMMUN 

~-- ~~~ 
Kjell Mt~us on 
Kommunstyrelsens ordf. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §381 Dnr: KS.2016.193

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningen i
kvarteret Violen och Mandelblomman, Gislaved

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden föreslår att skötselavtal om drift och underhåll av
gemensamhetsanläggningar i kvarteren Violen och Mandelblomman ska sägas
upp.

Avtalet med gemensamhetsanläggningarna Violen och Mandelblomman reglerar
bl.a. ett byte av tjänster. Kommunen snöröjer parkeringsytor och föreningen
sköter grönytor.

Den 28 februari 1989 skrevs mellan Gislaveds kommun och
Samfällighetsförening för Kv Violen och Mandelblomman i Gislaved ett avtal
om drift och underhåll. Avtalet har förlängts löpande och indexuppräknats
varje år. Med anledning av nuvarande konkurrenslagar så bör avtalet om
skötseln avslutas.

Kommunstyrelseförvaltningen har inget att erinra mot förslaget.

Beslutsunderlag
Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar i kvarteren Violen
och Mandelblomman, daterat 1989-02-28
Kartbilaga
Kommunstyrelsen den 7 mars 1989, § 137
Tekniska nämnden den 21 september 2016, § 96
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 22 november 2016, § 104

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att säga upp Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar i
Kv Violen och Mandelblomman, daterat 28 februari 1989.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-09-21     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §96    Dnr: TN.2016.45      

 

Uppsägning av skötselavtal för gemensamhetsanläggningar i 

kvarteren Violen och Mandelblomman, Gislaved  

 

Ärendebeskrivning 

Avtalet med gemensamhetsanläggningarna Violen och Mandelblomman reglerar 

bl.a. ett byte av tjänster. Kommunen snöröjer parkeringsytor och föreningen 

sköter grönytor.  

 

Den 28 februari 1989 skrevs mellan Gislaveds kommun och 

Samfällighetsförening för Kv Violen och Mandelblomman i Gislaved ett avtal om 

drift och underhåll. Avtalet har förlängts löpande och indexuppräknats varje år. 

Med anledning av nuvarande konkurrenslagar så bör avtalet om skötseln 

avslutas. 

 

Beslutsunderlag 

Avtal om drift och underhåll av gemensamhetsanläggningar i kvarteren Violen 

och Mandelblomman, daterat 1989-02-28 

Kartbilaga 

Kommunstyrelsens beslut 1989-03-07, §137 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-09-07, §47 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att säga upp Avtal om drift och underhåll av 

gemensamhetsanläggningar i Kv Violen och Mandelblomman, daterat  

28 februari 1989 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige  

Tekniska kontoret 
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Karta södra Gislaveds tätort
Skala 1:5000 i storlek A4

GISLAVED
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AVTAL OM UIGENHETSARRENOE @ 
Arrendestället m m § 1 

Ändamål 

Arrendetid 

Arrendeavgift 

Förbud mot över
låtelse 

Upplåtare: Gislaveds kommun, nedan kallad kommunen 

Postadress: Box 500, 332 00 Gislaved 

Arrendator: AB Gislavedshus 

Postadress: Box 85, 332 00 Gislaved 

Arrendeställe: Ett markområde om ca 9.300 m2 av fastigheten 
Törås Norra 2:64 i Gislaveds kommun. Arrende
ställets belägenhet framgår av bifogad karta. 

§ 2 

Arrendestället får användas som grönområde och lekplats. 
På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som strider 
mot det angivna ändamålet. 

§ 3 

Arrendetiden utgör 10 år, räknat från tillträdesdagen, som 
är 1983-10-01. Arrendetiden förlängs med 10 år i sänder, 
om uppsägning ej sker senast 12 månader före den löpande 
arrendetidens slut. 

§ 4 

Arrendestället upplåtes utan avgift. 

§ 5 

Arrendatorn får icke överlåta arrenderätten eller eljest 
sätta annan i sitt ställe utan skriftligt medgivande från 
kommunen. 



Arrendeställets skick § 6 
Arrendestället utarrenderas det skick det befinns på 
tillträdesdagen. 

Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrendestället jämte 
vad därå finns i ett vårdat skick. 

Ledningsdragning § 7 

Arrendatorn medger att kommunen eller annan, som därtill har 
dennes tillstånd, får framdraga och vidmakthålla ledningar 
i eller över arrendestället med erforderliga ledningsstolpar 
och infästningsanordningar å byggnad, där sådant utan avsevärd 
olägenhet för arrendatorn kan ske. Arrendatorn är skyldig att 
utan ersättning tåla det intrång, som föranleds av anläggandet 
och nyttjandet, men är berättigad till ersättning för direkta 
skador i övrigt. 

Inskrivningsförbud § 8 
Detta avtal får inte inskrivas utan kommunens medgivande. 

Tolkningsregel § 9 

H ä n v i s n i n g t il l 
jordabalken 

strider olika delar av avtalet mot varandra eller har avtals
klausul helt eller delvis strukits eller överkorsats skall 
allmän lag gälla. 

§ 11 

I övrigt gäller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller eljest i 
lag stadgas om lägenhetsarrende. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna tagit var 
sitt. 

Gislaved 1983- IO-tl 

EDS KOMMUN 

Thage Mårtensson 
Kommunstyrelsens ordf . 

AB GISLAVEDSHUS 

~~------------------



GISLA VEDS KOMMUN 
Kommunstyrelsen 

Delgivning till 

Thage Martensson 
Tekniska kontoret 

Lägenhets
arrende 
Au § 610 83-09-13 

Ks § 391 83-10-04 

AU KS 

fri 

Ks § 391 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sammanträdesdatum 
1983-10-04 

Dnr 83/16 032.211 

Sida 
9 

Tekniska kontoret har upprättat förslag om avtal om lägenhets
arrende med AB Gislavedshus. Arrendet avser ett markomrade 
pa ca 9.300 m2 frän fastigheten Töräs N 2:64 i Anderstorp. 
A v sikten är att AB G islavedshus skall anordna grönomrade och 
lekplats pa arrendeomradet. 

Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen: 

Kommunstyrelsen beslutar 

att godkänna upprättat förslag om avtal om lägenhetsarrende 
beträffande ett markomrade fra n fastigheten T öras N 
2:64 i Anderstorp, samt 

att uppdraga till kommunstyrelsens ordförande Thage Mar
tensson att underteckna avtalet. 

Kommunstyrelsen beslutar 

att bifalla arbetsutskottets förslag. 

., 

KF Utdragsbestyrk~ ·-' 



" 
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AVTAL OM LÄGENHETSARRENDE ~ ~ 

Arrendestället m m § 1 

Ändamål 

Arrendetid 

Arrendeavgift 

Upplåtare: 

Postadress: 

Arrendator: 

Postadress: 

Arrendeställe: 

§ 2 

Gislaveds kommun, nedan kallad 
kommunen 

Box 500, 332 00 Gislaved 

AB Gislavedshus, nedan kallad 
arrendatorn 

Box 85, 332 00 Gislaved 

Ett markområde om ca 10.200 m2 

av fastigheten Törås Norra 2:64 i 
Anderstorps församling och 
Gislaveds kommun. 

Arrendestället får användas för uppförande av ga
rage och biluppställningsplats. 

På arrendestället får ej bedrivas verksamhet som 
strider mot det angivna ändamålet. 

§ 3 

Arrendetiden utgör 10 år, räknat från tillträdes
dagen, som är 1987-07-01. Arrendetiden förlängs 
med 10 år i sänder, om uppsägning ej sker senast 
12 månader före den löpande arrendetidens slut. 

§ 4 

Arrendestället upplåtes utan avgift. 

Förbud mot över- § 5 
överlåtelse 

Arrendeställets 
skick 

Arrendatorn får icke överlåta arrenderätten eller 
eljest sätta annan i sitt ställe utan skriftligt 
medgivande från kommunen. 

§ 6 

Arrendestället utarrenderas i det skick det be
finns på tillträdesdagen. 

Arrendatorn är skyldig att alltid hålla arrende
stället jämte vad därå finns i ett vårdat skick. 



forts § 6 

Ledningsdragning 

Arrendatorn skall överta underhållsansvaret för 
Månsgatan och Spårgatan samt ansvaret för i Måns 
gatan befintliga VA-ledningar. Arrendatorns an
slutningspunkt skall därvidlag vara i höjd med 
Månsgatans anslutning till Spårgatan. 

§ 7 

Arrendalorn medger att kommunen eller annan, som 
därtill har dennes tillstånd, får framdraga och 
vidmakthålla ledningar i eller över arrendestället 
med erforderliga ledningsstolpar och infästnings
anordningar å byggnad, där sådant utan avsevärd 
olägenhet för arrendatorn kan ske. Arrendatorn är 
skyldig att utan ersättning tåla det intrång, som 
föranleds av anläggandet och nyttjandet, men är 
berättigad till ersättning för direkta skador i 
övrigt. 

Inskrivningsförbud § 8 

Tolkningsregel 

Särskilda 
bestämmelser 

Hänvisning till 
jordabalken 

Detta avtal får inte inskrivas utan kommunens med
givande. 

§ 9 

Strider olika delar av avtalet mot varandra eller 
har avtalsklausul helt eller delvis strukits eller 
överkorsats skall allmän lag gälla. 

§ 10 

Spårgatan skall hållas öppen för genomgående gång
och cykeltrafik mellan Prästvägen och Trastvägen. 

§ 11 

övrlgt g~ller vad i 7 och 8 kap jordabalken eller 
eljest i lag stadgas om lägenhetsarrende. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna 
tagit var sitt. 

Gislaved 1985- 0~- /b 

För AB 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §366 Dnr: KS.2016.219

Fastighetsreglering gällande del av Anderstorps Törås 2:64 och
Anderstorps Törås 2:136, Månsakullen

Ärendebeskrivning
Fastigheten Anderstorps-Törås 2:136 bildades 1971 genom att ett redan
bebyggt bostadsvarter avstyckades och Anderstorps dåvarande kommun
överlät marken till Stiftelsen Anderstorphus. Sedan 1983 finns ett arrendeavtal
med ändamål grönområde och lekplats och sedan 1988 har del av Spårgatan
och Månsgatan nyttjats av AB Gislavedshus för uppförande av garage och
biluppställningsplats. Samtliga upplåtelser har varit utan ersättning. Då
Gislavedshus fastighet ska överlåtas till ett dotterbolag har frågan ställts till
kommunen om de befintliga avtal kan överlåtas på dotterbolaget. Avtalet från
1988 hanterar också skötsel av kommunala va-ledningar inom fastigheten
Anderstorps-Törås 2:136.

Området som ligger inom "arrendeområdet" från 1988 är delvis detaljplanelagt
som kvartersmark och allmän platsmark. Marken söder och öster om
bostäderna är också detaljplanelagt som kvartersmark och nyttjas som
rekreationsområde och gräsytor.

Kommunstyrelseförvaltningens förslag är att inte överlåta arrendeavtalet utan
istället sälja marken som är detaljplanelagt som kvartersmark, ca 16 122m2. Då
marken sedan 1970-talet nyttjats av bolaget föreslår förvaltningen vidare att
frångå gällande tomtpris och istället sälja marken för 1 kr/m2 med anledning till
det kommunala bolagets långa nyttjande. Vid fastighetsbildningen övergår också
ansvaret för de "tidigare" kommunala ledningar till bolaget förutom
vattenledningen i Spårgatan som säkras genom ledningsrätt.

Beslutsunderlag
Förslag till fastighetsreglering med tillhörande karta
Avtal om lägenhetsarrende daterat 16 februari 1988
Avtal om lägenhetsarrende daterat 18 oktober 1983
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 8 november 2016

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M),
Marie-Louise Dinäss (S), Peter Bruhn (MP) och Leif Andersson (-): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till överenskommelsen om fastighetsreglering,
samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelse om fastighetsregleringen och därtill erforderliga
köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



UTKAST 2016-11-04

Gislaved den [**] november 2016

ÖVERENSKOMMELSE OCH ANSÖKAN OM FASTIGHETSREGLERING

Sökande 1 är lagfaren ägare till Fastigheten och Sökande 2 är civilrättslig ägare till

Målfastigheten. Parterna är överens om följande.

1 Ansökan

1.1 Denna överenskommelse (”Överenskommelsen”) om fastighetsreglering utgör

även ansökan om fastighetsbildning.

2 Fastighetsreglering

2.1 I Bilaga 1 har ett markområde på Fastigheten markerats med streckade linjer och

benämnts som planlagd kvartersmark. Detta markområde benämns nedan

”Regleringsområdet” och beräknas preliminärt omfatta en yta om cirka 16 000

kvadratmeter.

2.2 De ytor som omfattas av Regleringsområdet utgörs av grönområde samt garage-

och parkeringsytor vilka nyttjas av Sökande 2 i enlighet med vad som anges i

UTKAST!! Lantmäteriet Jönköping

Box 2032

550 02 Jönköping

Parter/Sökande: 1. Gislaveds kommun, org.nr 212000-0514,

332 80 Gislaved, Jönköpings län (”Sökande 1”).

2. Gotlex Lageraktiebolag nr 834 (unä), org.nr 559069-

9194, [Box 517332 28 Gislaved] (”Sökande 2”).

(Sökande 1 och Sökande 2 benämns nedan gemensamt

”Parterna”)

Ärende: Fastighetsreglering berörande fastigheten [Gislaved Törås

Norra 2:64] (”Fastigheten”) och fastigheten Gislaved

Anderstorps-Törås 2:136 (”Målfastigheten”).
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punkten 5.3 nedan.

2.3 Med undantag för vad som anges i punkten 2.4 nedan är Parterna är överens om,

och ansöker härmed om, att all mark och alla byggnader och anläggningar inom

Regleringsområdet som ägs av Sökande 1 ska överföras till Målfastigheten.

2.4 Den vattenledning som markerats i Bilaga 1 och som passerar genom

Regleringsområdet ska ej överföras till Målfastigheten. Parterna är överens om att

särskild ledningsrätt ska tillskapas för denna vattenledning inom ramen för

lantmäteriförrättningen. För undvikande av tvivel noteras att övriga av Sökande 1

ägda VA-ledningar inom Regleringsområdet ska överföras till Målfastigheten.

3 Ersättning

3.1 Som vederlag för Regleringsområdet ska Sökande 2 till Sökande 1 erlägga en

regleringsersättning om 1 krona per kvadratmeter yta som Regleringsområdet

omfattar. Regleringsområdets yta ska fastställas av Lantmäteriet inom ramen för

lantmäteriförrättningen.

3.2 Regleringsersättningen ska betalas inom (30) dagar från det att

lantmäteriförrättningen i enlighet med denna Överenskommelse har vunnit laga

kraft (”Tillträdesdagen”).

4 Tillträde m.m.

4.1 Sökande 2 ska tillträda Regleringsområdet på Tillträdesdagen.

4.2 Parterna förbinder sig att omedelbart efter Lantmäteriets beslut om

fastighetsreglering godkänna beslutet i syfte att beslutet ska vinna laga kraft utan

dröjsmål.

5 Nyttjanderätter m.m.

5.1 De nyttjanderätter, servitut, ledningsrätter och andra belastningar som belastar

Regleringsområdet ska förordnas att gälla på oförändrade villkor i Målfastigheten.

5.2 De servitut, ledningsrätter eller andra nyttjanderätter som gäller till förmån för

Regleringsområdet ska förordnas att gälla på oförändrade villkor till förmån för

Målfastigheten.

5.3 Det noteras att Sökande 1 och Aktiebolaget Gislavedshus, org.nr 556053-5204, är

parter i bifogat arrendeavtal, Bilaga 2 (”Arrendeavtalet”) varigenom bland annat

de ytor som omfattas av Regleringsområdet upplåts till Aktiebolaget Gislavedshus.

Vidare noteras att Aktiebolaget Gislavedshus upplåter de ytor som omfattas av

Arrendeavtalet till Sökande 2 i andra hand på samma villkor som anges i

Arrendeavtalet samt att Sökande 1 har medgivit sådan upplåtelse. Parterna är
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överens om att Arrendeavtalet samt därtill hänförlig underupplåtelse till Sökande 2

ska upphöra att gälla utan föregående uppsägning så snart något av följande villkor

har uppfyllts:

a) Att lantmäteriförrättningen i enlighet med denna Överenskommelse har

vunnit laga kraft.

b) Det står klart att lantmäteriförrättningen i enlighet med denna

Överenskommelse inte kommer att kunna genomföras.

6 Förrättningskostnader

6.1 Sökande 2 ska svara för samtliga förrättningskostnader för genomförandet av

fastighetsregleringen.

7 Övriga villkor

7.1 De kostnader för Regleringsområdet (inklusive fastighetsskatt) och de intäkter från

Regleringsområdet (inklusive förutbetalda hyror) som belöper på tiden före

Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Sökande 1. De kostnader för

Regleringsområdet (inklusive fastighetsskatt) och de intäkter från

Regleringsområdet (inklusive förutbetalda hyror) som belöper på tiden från och

med Tillträdesdagen belastar respektive tillkommer Sökande 2.

7.2 Regleringsområdet överförs i befintligt skick och Sökande 2 avstår härmed från alla

krav mot Sökande 1 avseende fel eller brister i Regleringsområdet samt därpå

belägna byggnader och anläggningar av vad slag de än må vara, såväl synliga som

dolda, inklusive miljömässiga brister, faktiska fel, rättsliga fel, rådighetsfel och

fysiska fel och brister. Ersättningen för Regleringsområdet har fastställts med

beaktande av detta.

7.3 Parterna förbinder sig att godta av lantmätaren påkallade mindre justeringar av

fastighetsgränser samt inrättandet av gemensamhetsanläggningar, servitut etc.

Skulle en större ändring påkallas än vad som följer av ovanstående ska Parterna i

god anda förhandla i syfte att skyndsamt finna en båda Parter rimlig

överenskommelse och ingå erforderliga tilläggsavtal i anledning därav.

8 Återgångsvillkor

8.1 Denna Överenskommelse förutsätter för sin giltighet och bestånd att

kommunfullmäktige i Gislaveds kommun har fattat ett lagakraftvunnet beslut om

att godkänna Överenskommelsen.

8.2 Om villkoret i punkten 8.1 ovan inte har uppfyllts senast den [31 maj 2017] ska

denna Överenskommelse automatiskt vara utan verkan, varvid samtliga

prestationer går åter avseende överföringen av Regleringsområdet enligt
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Överenskommelsen. I övrigt ska ingendera Part ha några anspråk på den andra

Parten i anledning av Överenskommelsen.

8.3 Om Överenskommelsen går åter på grund av att villkoret i punkten 8.1 ovan inte är

uppfyllt förbinder sig Parterna att återkalla ansökan om fastighetsreglering.

9 Aktmottagare

9.1 De slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till Sökandena (ett

exemplar till vardera Sökande).

______________________

(signatursida följer)
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Aktiebolaget Gislavedshus tillträder härmed denna Överenskommelse såvitt avser punkten 5.3

ovan.

Bilagor:

Behörighetshandlingar

Bilaga 1 Ritning utvisande Regleringsområdet

Bilaga 2 Arrendeavtalet

GISLAVEDS KOMMUN GOTLEX LAGERAKTIEBOLAG NR 834

__________________________ __________________________

AKTIEBOLAGET GISLAVEDSHUS

__________________________



Parter 

Förutsättningar för 
avtalets giltighet 

1 (2) 

MARKBYTESAVTAL 

Mellan Gislaveds kommun (212000-0514), nedan kallad kommunen, och 
Mihai Buzila . Villagatan 1 A, Smålands-
stenar, nedan kallad Buzila, träffas följande avtal som reglerar markbyte 
av fastigheterna Ätterås 3:67 och del av Ätterås 2:26 på Nordinområdet i 
Smålandsstenar, Gislaveds kommun. 

Markområdena är markerade på bilaga 1 och 2. 

1. 
Parterna förutsätter att detta avtal godkännes av kommunfullmäktige 
före 2016-12-31 genom beslut som därefter vinner laga kraft, 

Avtalet förutsätter också att bygglov på fastigheten del av Ätterås 2:26, 
beviljas inom 12 månader från detta avtals undertecknande. 

Om inte detta infrias är detta avtal till alla delar förfallet utan rätt till er
sättning för någondera parten. 

Marköverlåtelse 2. 

Ersättning i pengar 
för markbyte 

Tillträde 

Detaljplan 

VA-anslutningsavgift 

Utgifter, 
inkomster 

Fastighetsbildning 

Kommunen överlåter till Buzila del av Ätterås 2:26, om ca 1154m2 • 

Buzila överlåter till kommunen fastigheten Ätterås 3:67 om 1499m2 • Par
terna är medvetna om att angiven areal är preliminär och att slutlig areal 
kommer att redovisas i lantmäteriförrättningen. Områdena är markerade 
på bilagorna 1 och 2. 

3. 
Kommunen ska tillJ3uzila erlägga en preliminär ersättning om 
TRETTIOTRETUSENETTHUNDRAT JUGO /33.120/Kr för att kompen
sera skillnad i värde på bytesobjekten. Ersättningen beräknas på 
96kr/m2 och en areal av 345m2 • Ersättningen ska erläggas till Buzila så 
snart uppgift erhållits från lantmäteriet angående områdets areal. 

4. 
Tillträde till marken får ske så snart beslut från kommunfullmäktige att 
godkänna detta avtal vunnit laga kraft. 
Formellt tillträde enligt fastighetsbildningslagen sker så snart fastighets
bildningsbeslutet vunnit laga kraft och beslutad ersättning erlagts. 

5. 
För berörd del av Ätterås 2:26 är området enligt gällande detaljplan plan
lagt för bostäder. 

6. 
Kommunen anvisar förbindelsepunkter för VA-anslutning på nybygg
nadskarta. Kostnaden för VA-anläggningsavgift står kommunen för. 

7. 
Skatt, ränta och annan utgift liksom inkomster för de överlåtna fastig
hetsområdena, som belöper på tiden före tillträdesdagen, skall betalas 
av respektive part och för tiden därefter av respektive part. 

8. 
Kommunen ansöker om lantmäteriförrättning för genomförande av fas
tighetsbildning enligt detta bytesavtal. Buzila biträder ansökan genom 
sin underskrift av detta avtal. 

\bytesavtal Atterås 3.67 o tomt Nordinområdet, reviderat.doc\ 
2016-10-17/lm 



Skog på del av Ätterås 
2:26 

Övriga kostnader 

Inteckningar 

Överlåtelse av avtalet 

Tvist 

Övriga villkor 

2(2) 
Kommunen söker om lagfart på Ätterås 3:67. Mark som kommunen 
överlåter till Buzila kommer avstyckas till en egen fastighet som sedan 
kommer övergå till Buzila genom en lagfartsansökan. 

Arealer som fastställs vid förrättningen skall anses som gällande för 
detta bytesavtal. Kostnad för fastighetsbildningen och lagfart bekostas 
av kommunen. Detta bytesavtal skall ligga till grund för fastighetsbild
ning och lagfartsansökan. 

9. 
Växande skog på del av Ätterås 2:26 ingår inte i markbytesavtalet och 
kommer att awerkas innan tillträde sker. 

10. 
Kommunen bekostar bygglov och nybyggnadskarta på Ätterås 3:67. 
Buzila betalar kostnaden för nytt bygglov och nybyggnadskarta på del av 
Atterås 2:26. 

11. 
Fastighetsområdena överlåts fritt från penninginteckningar. 

12. 
Detta avtal får inte överlåtas på annan. 

13. 
Tvist rörande tolkningen av detta avtal skall avgöras av allmän domstol. 

14. 
Parterna har tagit del av vardera fastighets inskrivna rättigheter och är 
medvetna om dessa. 

Av detta avtal har två likalydande exemplar upprättats varav parterna ta
git var sitt. 

Gislaved 2016- Smålandsstenar 2016-

För Gislaveds kommun: 

Kommunens firmatecknare 

Bevittnas: 

\bytesavtal Atterås 3.67 o tomt Nordinområdet, reviderat.doc\ 
2016-10-17/1m 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §391 Dnr: KS.2016.165

Bytesavtal gällande Åtterås 3:67 och del av Åtterås 2:26

Ärendebeskrivning
Fastigheten Åtterås 3:67, Burserydsvägen 24A i Smålandsstenar är
detaljplanelagd för bostadsändamål enligt byggnadsplan från 1966. En
byggnation på denna tomt innebär att Siestavägen måste byggas ut, tomten
behöver kuverteras samt en ny dagvattenhantering behöver anläggas norr om
tomten. Då tomten Åtterås 3:67 är privatägd har förslag till bytesavtal
upprättats som innebär att fastighetsägaren istället erhåller en tomt vid det nya
bostadsområdet vid Nordinskolan.

Förslag till bytesavtal innebär att kommunen erhåller tomten Åtterås 3:67
1499m2 och fastighetsägaren erhåller en tomt vid Nordinskolan om ca
1154m2. Mellanskillnaden i tomtstorlek erläggs av kommunen motsvarande
tomtpriset 96kr/m2. Vidare innebär avtalet att kommunen bekostar
lantmäteriförrättning och lagfart.

Beslutsunderlag
Markbytesavtal daterat 24 oktober 2016
Byggnadplan 1966
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 24 oktober 2016
Kommunstyrelsens näringsutskott den 9 november 2016, § 32

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat markbytesavtal daterat 24 oktober 2016, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet samt
erfoderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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BESKRIVNING 
tillhörande 
förslag till utvidgning och ändring av 
för Atterås Norrby 32 m.fl. i 
Smålandsstenars Stationssamhälle i 
Villstads Kommun 
Jönköpings län. 

För del av området gällande byggnadsplaner är fast

ställda av länsstyrelsen den 30 juni 1959 och den 

5 maj 1966 .. 

Området är beläget norr om Burserydsvägen och väster 
om kyrkogården. En utvidgning av kyrkogården är aktu
ell och samtidigt har en lokalgata utlagts parallellt 
med Burserydsvägen för att kunna slDpa så många direkt
utsläpp som möjligt till denna. 

Ett industriområde har lagts ut för dels ett par be
fintliga bilverkstäder och dels för en blivande ser
vicestation. 

Samråd har skett med Länsarkitekten och Vägförvaltningen 

i länet. 

Jönköping i februari 1966 
Kommunernas Konsultbyrå - LBF 

/k~~~ 
R. Sandgren 

Ark. SAR 
Tillhör Villstads kommunalfullmäktiges beslut av den 12/6 1967 ~ 44 intygas: 

~It/;~ 
/komrnunalkamrer/ 

Tillhör länsst'rrelsens beslut den 4 juli 1968 ~ IIIG2 42 67, betygar. 
J6nköning i la~dskansliet den 5 augusti 19GB. 
p~nste~s~gnar : 

V Jb,pJ U~ 



r, 

Mom. l. 

Mom. 2. 

Mom. l. 

Mom. 2. 

Mom. l. 

Mom. 2. 

B Y G G N A D S P L A N E B E S T Ä M M E L S E R 

tillhörande 

förslag till utvidgning och ändring av byggnadsplanen 

för Atterås Norrby 32 m.fl. i 

Smålands stenars Stationssamhälle i 

Villstads Kommun, 

Jönköpings län. 

§ L 

By~~adsplaneområdets användn~ng. 

Bye~adskvarter 

~ - --~ r L TT:-:-;:~-:-~- i'· . > ' 

\ - ';/cL :0' 

\,--i:2P~ll 
1...---------- -~-~~ r~ • 

A med B betecknat område får användas endast för bo

stadsändamål. 

Å med J betecknat område får användas endast för in

dustriändamål av sådan beskaffenhet att närboende ej 

vållas olägenheter med hänsyn till sundhet, brandsä

kerhet och trevnad. 

Specialområden. 

A med K betecknat område får användas enda~t till 

kyrkligt ändamål och för begravningsändamål. 

A med Kp betecknad kyrkogårdsmark får begravning icke 

ske. 

§ 2. 

Mark som icke får bebygeas. 

Med punktprickning betecknad mark får icke bebyggas. 

Med Jp och punktprickning betecknad del av industri

område skall anordnas 80m planterat skyddsområde och 

får icke bebyggas eller användas som upplag. 

§ 3. 
Särskilda föreskrifter angående områden för ledningar. 

Å med u betecknad mark får icke vidtagas anordningar 

som hindrar framdragande eller underhåll av underjor

diska, allmänna ledningar. 



Mom. l. 

Mom .. 2. 

Mom. L 

Mom. 2. 

-2-

§ 4. 

Byggnadssä tt. 

Med F betecknat område får -bebyggas endast med hus, 

som uppföras fristående. 

§ 5. 

Byggnadsyta. 

Å tomt, som omfattar med F betecknat område får huvud

byggnad icke upptaga större areal än 150 kvadratmeter 

samt garage eller annan gårdsbyggnad icke större areal 

än 40 kvadratmeter. 

§ 6. 

Våningsantal. 

Å med II betecknat område får byggnad uppföras med 

högst två våningar. Utöver angivet våningsantal får 

vind icke inredas. 

Där våningsantal ej finnes angivet får byggnad upp

föras med det antal våningar, som bestämmelserna an
gående byggnads höjd möjliggöra, dock får vindsinred

ning icke förekomma ovan ett plan beläget på den för 

byggnaden tillåtna största höjden. 

§ 7. 

Byggnadshöjd. 

Å med II betecknat område får byggnad icke uppföras 

till större höjd än 7,6 meter. 

Å med siffra i romb betecknat område får byggnad upp

föras till högst den höjd i meter, som siffran angiver. 

§ 8. 
Anordnande av stängsel i visst fall. 

I gräns, som betecknas med ofyllda trianglar skall med 

hänsyn till trafiksäkerheten uppföras stängsel, vari 
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ej får anordnas öppning, som medgiver utfart mot 

gata. 

Jönköping i februari 1966 

Kommunernas Konsultbyrå - LBF 

/~~,/~~~--
R. Sandgren 

Ark. SAR 

Tillhiir Villstads kommunalfullmäktiges beslut av den 12/6 1967 § 114 

intygas: 

~u~t~ 

Tillhör 1~insst:rr'3lsens beslut den lt juli 
Jönb:ininp i lands}:ansliet detl ') aUc~uc;ti 

Pq;;Jt;' 
III~2 42 C7, betygar. 



Länsstyrelsen 
i Jönköpings län 

Niklas Aronsson 
Miljö- och samhällsbyggnads
avdelningen 
010-2236327 

Granskningsyttrande Datum 
2016-10-05 

Sida 1/1 

Gislaveds kommun 
Kommunstyrelsen 
kommun@gislaved.se 

Kommunomfattande översiktsplan för 
Gislaveds kommun 

Beteckning 

401-5499-2016 

Gislaveds kommun har inför utställningen översänt mbricerad översiktsplan, daterad 
2016-06-21, till Länsstyrelsen för granskning enligt 3 kap 14 § plan- och bygglagen 
(pBL 2010:900). 

Länsstyrelsens roll i planprocessen 

Detta granskningsyttrande lämnas med stöd av 3 kap 16 § plan- och bygglagen (pBL 
2010:900). Yttrandet är en del av översiktsplanen och ska därför fogas till planen då 
den antagits. Av Länsstyrelsens granskningsyttrande ska framgå om: 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken, 
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte 
följs, 
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är 
förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken, 
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två 
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och 
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till 
människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning 
eller erosion. 

RI KSI NTRESSEN 
Riksintressena som berör Gislaveds kommun har med undantag av, riksintresset för 
naturvård, Nissan nedströms Nissansjöarna, givits en relevant beskrivning samt 
hänsynstagande. 

Riksintresset Nissan nedströms Nissansjöarna är felaktigt avgränsat. Länsstyrelsen har 
god kännedom om kommunens synpunkter på avgränsningen och har tidigare 
vidarebefordrat dessa till Naturvårdsverket. Något nytt förslag till riksintresseansptåk 
finns ännu inte från Natmvårdverket. Som även framgått av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande (2011-03-17) över den fördjupade översiktsplanen för Gislaveds 
tätort hindrar inte detta kommunen från att göra bedömningar i översiktsplanen av 
vilka delar av riksintresset som är mindre känsliga för påverkan av olika slag. 

MI LJÖ KVALlTETSNORMER 
Miljökvalitetsnormerna för vatten och luft har i huvudsak givits en relevant behandling 
i översiktsplanen. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län I Besöksadress Hamngatan 4, Jönköping I Postadress 551 86 Jönköping 
Telefon 010-2236000 I Fax 036-12 1558 I E-post jonkoping@lansstyrelsen.se I Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 



Granskningsyttrande 

Sida 2/2 

Datum 
2016-10-05 

LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA OMRÅDEN (LIS) 

Beteckning 

401-5499-2016 

Länsstyrelsen anser att områdena utpekade intill Karshultasjön, Majsjön, Illeråsasjön och 
Kyrkesjön inte uppfyller kriteriet i 7 kapidet 18 § punkt 1 villcet betyder att Länsstyrelsen 
inte delar kommunens uppfattning om att dessa områden är lämpliga för utvecklingen 
av landsbygden. Områdena saknar service eller annan tänkbar verksamhet som med 
hjälp av lättnader i strandskyddet skulle kunna bidra tilllandsbygdsutveckling. 
Länsstyrelsen bedömer att en lättnad i strandskyddet i dessa områden snarare stödjer 
centralorten Gislaved än områdena i sig själva. Kyrkesjöns närhet till Gislaved innebär 
dessutom att den utgör en viktig resurs för det tätortsnära friluftslivet och att dess 
stränder därför i sin helhet inte är lämplig att beröras av Lis-område. 

MELLANKOMMUNAL SAMORDNING 

Kommunens ställningstagande, om att samråda i frågor som berör en annan kommun, 
är bra. Planen innehåller i övrigt inga förslag som föranleder Länsstyrelsen att ställa 
särskilda krav på mellankommunal samordning. 

HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING OCH EROSION 

Översvämningsfrågor och klimatanpassning med koppling till hälsa och säkerhet utgör 
vilctiga delar av kommunens ansvar i översiktsplaneringen. I flera av de fördjupade 
översiletsplaner som den kommunomfattande översiktsplanen nu hänvisar till, vad 
gäller lämplig mark- och vattenanvändning, salrnas ett uppdaterat och medvetet 
förhållningssätt i dessa frågeställningar. 

Anneli Wirten 
länsråd 
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SAMMANFATTNING
Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, beskriver den miljöpåverkan som kan tänkas bli av 
genomförandet av Gislaveds kommuns nya översiktplan, ÖP16. Översiktsplanen är generellt hållen 
och består av ställningstaganden av olika karaktär och detaljeringsgrad. Den övergripande ambitionen 
är att en hållbar utveckling ska gynnas. De största utvecklingsfrågorna angående markanvändning 
handlar om bebyggelse och infrastruktur.  

Analysen i denna MKB är baserad på preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö. Under 
preciseringarna lyfts de relaterade ämnesområden inom vilka det kan tänkas bli en negativ 
konsekvens till följd av planförslaget. Det är Inte inom alla områden som planen antas medföra, eller 
påverkas av, några negativa konsekvenser alls, utan då redovisas ingen eller en positiv effekt. I sista 
delen sammanfattas de negativa konsekvenserna och det ges även förslag på åtgärder. 

Planen bedöms inte ge negativ effekter på miljökvalitetsnormer för luft eller vatten och inte heller 
någon betydande påverkan på riksintressena och Natura 2000-områden. Noll- och planalternativ 
skiljer sig inte nämnvärt men en del inriktningar i ÖP16 angående klimatanpassning, sociala frågor 
samt att utvecklingsområdena täcker in hela kommunens yta gör att den har en större bredd och 
eventuellt ger bättre styrning mot vissa mål än nollalternativet.

De planförslag i ÖP16 som bedöms kunna få betydande miljöpåverkan är dessa:

Utveckling av de åtta tätorterna
Utveckling av alla tätorter i kommunen med en 
ambition om 800 nya bostäder kan tillgodose olika 
behov som finns hos olika grupper i samhället. 
Samtidigt krävs lämpliga lokaliseringar i tätorterna som 
tillgodoser framtidens krav på klimatapanpassning, 
behov av grönstruktur och rekreationsområden och 
som har god tillgänglighet till service av olika slag. 
Ökade transportbehov till följd av utökat byggande 
i alla tätorter gör att kommunens planering med 
kollektiv- och cykeltrafik och andra lösningar blir 
mycket viktiga. 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen -LIS
Förslaget om att genom landsbygdsutveckling 
i strandnära läge ge möjligheter till bostäder 
och verksamheter att utvecklas, kan riskera att 
tillgängligheten till stränder minskar. Den genomförda 
urvalprocessens hänsynstagande, den begränsade 
berörda strandsträckan och den fortsatta 
prövningsprocessen säkerställer att strandskyddets 
syften bibehålls.

Bygga vid vatten i tätorter
Vattenära lägen för bostäder är i sig attraktiva men 
medför också andra, psykologiska, positiva effekter 
med att bo vid vatten och ha t ex fri utsikt. Byggande 
vid vatten kan medföra risker i samband med 
översvämning och erosion eller att man gör intrång i 
värdefulla natur- eller rekreationsmiljöer.

Mark för miljöfarlig verksamhet
Planförslaget anger att kommunen ska ha planlagd 

mark för miljöfarliga verksamheter och ska
underlätta för miljöfarliga verksamheter som är 
olämpligt placerade, att omlokalisera. Det gynnar 
både hälsa och miljö att se till att verksamheter med 
miljöpåverkan lokaliseras på platser där störningarna 
är som minst.

Förbifart Smålandsstenar
Förslaget bedöms medföra totalt sett positiva 
miljö- och hälsoeffekter men innebär ett ingrepp i 
landskapet.

Väg mellan Väg 604/27 och väg 26
En förbindelse mellan väg 604/27 och väg 26 i en 
sträckning söder om Gislaveds tätort föreslås för 
att få goda vägkommunikationer från väg 26 och 
mot Anderstorp och Gnosjö. En ny vägsträckning 
kan medföra förbättrad tätortsmiljö i Gislaved men 
medföra intrång i landskapet och innebär också en 
barriär mellan tätorten och naturområdena söder om 
tätorten.

Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad
Planen föreslår ett antal riktlinjer för hur vindkraft ska 
etableras. Vindkraftsutveckling utgör en viktig del i hur 
kommunens mål om ökad produktion av förnyelsebar 
energi ska uppnås. Riktlinjerna syftar till att kunna 
etablera vindkraft men undvika negativa effekter av 
lokaliseringen. Förslaget presenterar också områden 
där vindkraftsetablering ska undvikas.

Inom bebyggelseutveckling, klimatanpassning kulturmiljö och grönstruktur bedöms planen även 
kunna få konsekvenser på grund av frånvaro av riktlinjer och därmed dålig styreffekt.
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1 INLEDNING
En miljökonsekvensbeskrivning, MKB, är en del i den miljöbedömning som 
ska göras av vissa planer och program som upprättas av en kommun. En 
översiktsplan anses enligt Plan- och bygglagen (PBL) alltid ge betydande 
miljöpåverkan i någon form och därför ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå 
i planen. Det är PBL tillsammans med bestämmelserna i Miljöbalken (MB) som 
styr hur en MKB ska utformas.

1.2 Beskrivning av planförslaget ÖP16
Gislaveds nya översiktsplan, ÖP16, har en utblick mot 2030 och har fem 
tematiska fokusområden som politiskt sett har prioriterats som de viktigaste. 
De är 1. Rikt näringsliv, 2. Bredare utbildningsmöjligheter, 3. Utbyggd och 
förstärkt infrastruktur, 4. Fler och attraktiva bostäder och 5. Inkluderande 
samhälle. Utgångspunkten är de sociala och ekonomiska aspekterna ur 
hållbarhetsbegreppet. Medan vikten av att ha en kreativ och innovativ miljö 
kopplas till de ekologiska och kulturella aspekterna av hållbarhetsbegreppet. 

Bebyggelse och infrastruktur med nya vägreservat och vägdragningar, är de 
utvecklingsförslag som ger störst förändring av markanvändningen. Utöver 
dessa finns flera andra mål, strategier och riktlinjer av olika dimensioner och 
karaktärer som alla anges i ÖP:n som politiska ställningstaganden. 

Ambitionen är att ÖP16 ska sträva efter hållbar utveckling uifrån ekonomiska, 
ekologiska och sociala aspekter. 

Planens uppbyggnad
Översiktplanenen består av ett plandokument med tre tillhörande kartor, femton 
underlagshäften och kommunens redan antagna strategier och policys (se 
schematisk bild, s.2). 
 
Ställningstaganden presenterar bevarandevärden och mål för utveckling i hela 
kommunen. Men tar inte upp frågor som specifikt rör markanvändningen inne i 
tätorterna eftersom de styrs i de fördjupade översiktsplanerna.

Gällande fördjupade översiktsplaner:
Gislaveds tätort    2011 reviderad 2015
Isabergsområdet   2012 tillsammans med Gnosjö kommun
Broaryd    2008 
Anderstorps tätort   2005
Hestra     1998
Reftele     1998
Smålandsstenar och Skeppshult  1998
Burseryd    1993

Tematiska tillägg som ingår i nya ÖP16:
LIS- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 2014, reviderad och inkluderad i 
ÖP16.

Aktualitet för FÖP:ar och detaljplaner
Var den mesta av bebyggelseutvecklingen kommer att ske fram till 2030 styrs 
av befintliga detaljplaner och de fördjupade översiktplanerna (FÖP), som pekar 
ut områden för framtida planområden. I vissa fall är detaljplaner eller utpekande 
i FÖP:ar något inaktuella dels på grund av ålder, men även på grund av ändrade 
förhållanden på platsen och förändrat kunskapsläge. 
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Checklista MB
Biologisk mångfald

Befolkning
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2.1 Metod och avgränsning av analysen
Formen på ÖP16 är generellt hållen och förslagen om utvecklingsriktlinjer ges 
som ställningstaganden i varierande detaljeringsgrad och karaktär. Därför 
utgår miljökonsekvensbeskrivningen från en bred riktningsanalys utifrån de 
tio preciseringarna till regeringens miljökvalitetsmål God bebyggd miljö. 
Konsekvenserna inom de olika preciseringarna är framtagna med hjälp av en 
checklista baserad på Miljöbalkens krav om utformning och innehåll av en 
miljökonsekvensbeskrivning.

Preciseringarna för miljömålet God bebyggd miljö är:
Hållbar bebyggelsestruktur
Hållbar samhällsplanering
Infrastruktur
Kollektivtrafik, gång och cykel
Natur- och grönområden
Kulturvärden i bebyggd miljö
God vardagsmiljö
Hälsa och säkerhet  
Hushållning med energi och naturresurser
Hållbar avfallshantering

I riktningsanalysen framgår ifall det finns utläsbara konsekvenser av 
planförslaget eller om det finns avsaknad av mål och riktlinjer som i sin tur kan 
ge konsekvenser. Resonemangen kring hur planen gynnar en hållbar utveckling 
och som ligger till grund för konsekvensanalysen baseras på kunskapsunderlag, 
nuläge och ställningstagandena i ÖP16. Intressekonfliketer med riksintressen 
och Natura 2000-områden analyseras översiktligt (presenteras även separat).

Den betydande miljöpåverkan av ÖP16, som främst består i 
exploateringsförslagen om bebyggelse och infrastruktur, redogörs i kapitel 8 
under "slutsatser av planens konsekvenser" och även i sammanfattningen. I 
kapitlet "åtgärder och uppföljning" samlas förslag på åtgärder i det fortsatta 
arbetet för att hindra att de identifierade negativa konsekvenserna uppstår eller 
för att minimera effekterna av dem. 

Nollalternativet utgörs av vilken inriktning utvecklingen skulle ta om ÖP16 inte 
antas. Alternativet utgår från riktlinjerna i ÖP06 och utvecklingen som skulle 
ske utifrån dagens förutsättningar. Nollalternativet presenteras översiktligt och 
analysen utgår från samma avgränsning som för ÖP16 i både tid och med de 
geografiska påverkansområden som redogörs nedan.

Kapitlet "miljöproblem i kommunen idag" tar upp nuläget och presenterar de 
mest aktuella miljöproblemen i kommunen. Nuläget ligger till grund för vilka 
miljökonsekvenser som är viktigast att lyfta fram.

Vilken riktning som utvecklingen faktiskt kommer att ta är såklart omöjligt att 
säga på förhand men syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att den ska 
medverka till att göra medvetna val i planeringen genom att frågor och förslag 
belyses från olika håll samt att de förslag som kan ge betydande miljöpåverkan 
identifieras.

2.2 Geografiskt påverkansområde
Det geografiska påverkansområdet för en översiktplan ska ses ur ett brett 
perspektiv och inte bara avgränsas till de administrativa gränserna. Vad som 
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händer inom kommungränserna kan även påverka områden utanför gränserna, 
vilket är ett viktigt underlag till hela analysen om planens konsekvenser.

Avrinningsområden
Gislaveds kommun berörs av tre västsvenska vattensystem och 
avrinningsområden. Nissan upptar större delen av kommunens yta medan vissa 
östra delar tillhör Lagans avrinningsområden (genom Bolmen och dess tillflöden) 
och några västra delar av kommunen tillhör Ätrans avrinningsområden (bland 
annat Fegen). Kommunen har många sjöar och våtmarker och konsekvenser 
som påverkar vattendragen inom kommunen riskerar att även påverka områden 
utanför kommunens gränser.  

Naturområden
Gislaveds kommun är en skogskommun som naturgeografiskt tillhör 
”sydsvenska höglandet och smålandsterrängens myrrika västsida”. Kommunen 
domineras av skogar, sjöar och mossar på en bergrund av gråa gnejser och 
graniter. Morän är den dominerande jordarten följt av torv. Genom kommunen 
går stråk av isälvssediment framförallt i anslutning till de större vattendragen. 
I de norra delarna dominerar barrskogar och myrlandskap, i de västra och 
sydvästra delarna ett småbrutet skogs- och sjölandskap och i sydöst ett mer 
sammanhängande jordbrukslandskap. Nissan och de andra vattendragen 
är spridningskorridorer (inte bara för vattenlevande organismer utan också 
för landlevande) medan infrastruktur, som hårt trafikerade vägar (väg 26 och 
27) är att betrakta som barriäreffekter i landskapet. Områden bestående av 
större monokulturer, mest förekommande i form av likåldrig granskog, kan till 
viss del betraktas som barriärer för biologisk mångfald i och med att relativt 
få arter är kopplade till den typen av miljöer. Monokulturer, barriärer och 
spridningskorridorer i landskapet har en geografisk påverkan som sträcker sig 
utanför kommunens administrativa gränser.

Visuellt påverkansområde
Vindkraft är det som visuellt har stor påverkan på landskapet i och med att de 
består av vertikala element som rör sig och går i kontrast med de horisontella 
linjer som annars dominerar i landskapet. Dialogen med grannkommuner är 
särskilt viktig där siktlinjerna är långa. Inom kommunen innebär det områden 
som till exempel i sydöst runt Reftele och Bolmen och i viss mån sydväst vid 
Fegen med även vissa utsiktspunkter i de norra delarna. Vikten av dialoger ökar 
i och med att vindkraftverken kan byggas högre och högre, och därmed synas 
från längre avstånd.
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3.2 Odlingslandskapet och biologisk mångfald
Naturvärden finns i resterna av det äldre odlingslandskapet som ligger insprängt 
som mindre öar i det dominerande skogslandskapet. Fortsatt bevarande av 
sådana områden kräver särskilda typer av hävdande åtgärder men är också 
knutet till möjligheten att kunna bedriva jordbruk överhuvudtaget. En trend är 
att allt fler småskiften brukas av allt färre brukare. Några få brukare kan vara 
ansvariga för nästan all öppen jordbruksmark inom hela kommundelar. En trend 
som kan bidra till fortsatt brukande av mindre betesmarker kan vara den allmänt 
ökande hästhållningen.  
  

3.3 Försurning
Kommunens mest omfattande miljöproblem har under lång tid varit 
försurningen av mark- och vatten. Det försurande nedfallet har under senare år 
minskat avsevärt och nedfallet av svavel ligger numera under vad som bedöms 
som kritiska belastningsnivåer. Effekterna av försurningen finns dock kvar och 
ger effekter både på grund- och ytvatten. En omfattande kalkningsverksamhet 
bedrivs för att motverka försurningseffekterna i ytvatten. 

3.4 Fysiska ingrepp i vattenmiljöer
Våtmarkerna och mindre vattendrag såväl som de större åarna och sjöarna 
är viktiga miljöer med höga naturvärden. Fysiska förändringar av vattenmiljöer 
är ett omfattande problem i kommunen. Rensingar, rätningar, omgrävningar, 
dämningar och regleringar påverkar det biologiska livet i både sjöar och 
vattendrag i stor omfattning och får till följd att miljökvalitetsnormen ekologisk 
god status i många fall inte uppnås. De sexton vattenkraftverk som finns i 
kommunen utgör en del av problemet, men till större delen orsakas det av ett 
stort antal gamla fördämningar från tidigare verksamheter. Sådana äldre miljöer 
kan också ha höga kulturvärden.    
  

3.5 Övergödning
Förhöjda näringsämneshalter i vattenmiljöer uppträder i första hand i anslutning 
till kommunens jordbruksområden i sydöstra kommundelen i Bolmens tillrinning. 
Medan övergödningseffekter i mindre omfattning förekommer i Hestrasjön, 
Broaryd. Effekter av jordbruksdrift i kombination med hög belastning på 
enskilda avlopp bedöms vara de dominerande källorna till problemen i 
Bolmenområdet.  Åtgärdsarbete pågår inom jordbruket och områdets enskilda 
avlopp har inventerats.  

3.6 Bullerstörningar från industrier
Den småskaliga tillverkningsindustrin har varit och utgör fortfarande en 
dominerande del av kommunens näringsliv. Ur miljösynpunkt så har detta 
medfört några särskilda konsekvenser. Historiskt har många företag etablerats 
i småorter bland bostadsbebyggelse där de fortsatt att expandera vilket senare 
medfört konflikter med boende i form av bullerstörningar, trafik mm. Kommunen 
har aktivt arbetat med att separera verksamheter från boende under långt 
tid, men fortfarande finns på många ställen industriverksamheter insprängda i 
bostadsområden och ger upphov till störningar och konflikter.  

3.7 Förorenade områden
En annan effekt av den historiskt omfattande industriverksamheten är 
mängden av förorenade eller misstänkt förorenade områden. De är i första 
hand lokaliserade till tätorterna och ganska ofta nära vattendrag eftersom 
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industrilokaliseringarna påbörjades där. Metaller och trikloretylen är vanligt 
förekommande föroreningar men exempelvis kreosot och PCB förekommer 
också. Några objekt har varit av den omfattningen att åtgärder för att skydda 
människors hälsa har varit tvungna att vidtas. I övrigt så finns en betydande 
miljöpåverkan från förorenade områden. I ett fall, Anderstorpaån, bedöms den 
sammanlagda effekten av förorenade områden orsaka att ån inte uppfyller vare 
sig ekologisk eller kemisk ytvattenstatus. Förekomsten av misstänkt förorenade 
områden har också fått till följd att utvecklingen av exempelvis bostäder inte har 
kunnat göras i önskade lägen. I exempelvis delar av Anderstorps tätort utgör 
förorenad mark ett hinder för ortens utveckling.    
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4 KONSEKVENSER AV NOLLALTERNATIV
Enligt miljöbalken ska en miljökonsekvensbeskrivning utöver konsekvenserna 
av planförslaget (i det här fallet ÖP16), även redogöra för konskekvenserna av 
nollalternativet, vilket innebär ett alternativt scenario utan det nya planförslaget 
som styrande i den översiktliga planeringen. Nollalternativet är alltså den riktning 
som utvecklingen skulle ta utan ÖP16. Planeringsarbetet skulle då fortsätta 
att utgå från ÖP06. Samma avgränsningar i tid (år 2030) och geografi (se 
geografisk avgränsning) gäller i analysen av nollalternativet som i analysen av 
planförslaget. Analysen av nollalternativet är övergripande och utgörs av texten 
nedan.

ÖP06 antogs år 2006 och en del mål i den är redan inarbetade i den pågående 
planeringen eller har blivit uppfyllda genom strategier och policys. Därför blir 
underlaget för fortsatt utveckling dålig.

Utvecklingsförslagen i nollalternativet och planalternativet skiljer sig inte 
mycket i stora drag. Nollalternativet kan däremot ge en något lägre 
utbyggnad av bostäder genom frånvaron av konkret ambitionsnivå. Däremot 
är befolkningsmålet högre. Men en likartad utveckling förutses ändå av 
alternativen avseende både bebyggelse och infrastruktur.

Gislaved som landsbygdskommun ska enligt nollalternativet fortsätta att 
utveckla alla sina tätorter samt att landsbygd och tätort ska stärka varandra. 
Nollalternativet fokuserar på några avgränsade utvecklingområden med 
visioner som ska stärka den lokala platsen. Risken är att områdena mellan inte 
uppfattas ha samma utvecklingsmöjligheter. 

Frågor om klimatanpassning och grönstruktur kommer bli eftersatt i 
den fortsatta planeringen med utgång från nollalternativet. Den fortsatta 
utvecklingen behöver sträva mot uppdaterade mål om klimatanpassning 
särskilt gällande skyfall och översvämningar för att komma närmare en hållbar 
utveckling.  

Skydd och riktlinjer för värdefulla natur- och kulturområden om miljöer anses 
ha fortsatt bäring i nollalternativet och kan till och med anses tydligare än 
i planförslaget. Däremot saknas helhetsbilden för grönstrukturer ur både 
ekologiskt och socialt perspektiv. Konsekvensen blir att enstaka objekt och 
värdefulla miljöer kan antas ha fortsatt bra skydd medan viktiga strukturfrågor 
missas i planering och kan få följder som till exempel oönskade barriäreffekter.
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5 ANALYS AV PLANFÖRSLAGET ÖP16
I detta kapitel analyseras konsekvenserna av planförslaget ÖP16 med hjälp 
av miljökvalitetsmålet "god bebyggd miljö". Målet är ett av de 16 mål som 
beslutats av riksdagen att vi ska uppnå fram till 2020 och är en väg mot hållbar 
utveckling. "God bebyggd miljö" har tio preciseringar och det är de som 
ligger till grund för indelningen av analysen. Preciseringarnas beskrivningar är 
utskrivna i grå kursiv text under varje avsnitt. 

PRECISERINGARNA AV GOD BEBYGGD MILJÖ
Hållbar samhällsplanering 
Hållbar bebyggelsestruktur
Infrastruktur
Kollektivtrafik, gång och cykel
Natur- och grönområden
Kulturvärden i bebyggd miljö
God vardagsmiljö
Hälsa och säkerhet  
Hushållning med energi och naturresurser
Hållbar avfallshantering

5.1 HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING
Städer och tätorter samt sambandet mellan tätorter och landsbygd är 
planerade utifrån ett sammanhållet och hållbart perspektiv på sociala, 
ekonomiska samt miljö- och hälsorelaterade frågor.

5.1.1 Demokrati
Planprocessen
Grundläggande frågor som demokrati och demokratisk medverkan har en viktig 
och nödvändig roll i planeringsprocessen. Enligt PBL (Plan- och bygglagen) är 
kommunen skyldig att hålla samråd om nya förslag till översiktplaner. Samråd 
ska även hållas om fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. Invånarna i 
kommunen ska under samrådet ha tillgång till förslaget och ges tillfälle att yttra 
sig. Samrådstiden till ÖP16 ägde rum mellan den 8 mars till den 27 maj 2016. 
Möten hölls vid flera tillfällen i flera av kommunens tätorter. Tjänstemän åkte 
även med bokbussen och informerade om det nya förslaget. 

Problemet med traditionella mötesformer är att representationen oftast blir 
begränsad till vissa grupper. Bokbussturerna har troligtvis breddat gruppen som 
tagit till sig informationen om det nya förslaget och därmed finns möjlighet att 
fler har lämnat in sina synpunkter.

Integration och jämställdhet
ÖP16 säger att förutsättningar för att kunna bygga bostäder, som är attraktiva 
för olika grupper, ska finnas i hela kommunen, att Gislaveds kommun ska vara 
en kommun som inkluderar alla invånare och att det inkluderande samhället tar 
tillvara alla invånare i kommunen.
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För att vara en del av samhället behövs inte bara alternativa utbildningar för 
att komma in på arbetsmarknaden utan också andra typer av insatser, t ex 
mentorskap och coaching men även byggande av bostäder och planering av 
förskolor. Samhällsplaneringen kan bidra till att underlätta nätverk, interaktion 
och möten. Blandade upplåtelseformer av bostäder, mötesplatser och jämn 
fördelning av resurser på olika områden i tätorterna kan gynna integration och 
jämställdhet. Kvinnor med utländsk bakgrund och som inte kan svenska är en 
särskilt utsatt grupp för ojämlika villkor i vardagen.

Barn och unga
Den fysiska planeringen och utformningen av tätorts- och skolmiljöer är en del 
i att skapa trygga och goda uppväxtförhållanden för barn och unga. Barn och 
unga ska ha bra platser att vistas på och tätortsmiljön ska vara anpassad på ett 
sätt som gynnar dem och ger dem bra förutsättningar. Framförallt är det viktigt 
med trygghet och säkerhet i utemiljön, att det finns gott om möjligheter för 
fysisk aktivitet och lek och att det finns mötesplatser anpassade för olika åldrar.

I ÖP16 finns ett antal ställningstaganden med koppling till barn och unga. Med 
koppling till den fysiska miljön finns bland annat att: ”Lärmiljön ska inbjuda till 
skapande och kreativitet”; ”Inspirerande fysisk miljö ska finnas där utbildning 
sker” och prioriteringen av utbyggnad av cykelvägar som säger att cykelvägar 
till skolan är prioritet ett, vilket gynnar barn och unga. Utöver det framhåller 
ÖP16 att barn och unga ska få trygga och goda uppväxtförhållanden. 

Att investera i utbildning och utbildningsmiljö bidrar till att investera för social 
hållbarhet och hälsa oavsett socioekonomisk bakgrund. Det anges inte några 
särskilda strategier eller riktlinjer, för annat än skolmiljöer, om hur och i vilka 
övergripande skeden som barn och ungas miljö ska tas med i planeringen. 
Vid arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Gislaveds tätort 2010 
genomfördes en särskilt riktad insasts mot barn och unga för att fånga upp 
intressen och tillvarata deras kunskap och åsikter, något liknande har inte 
genomförst till ÖP16. Ett permanent forum för att tillvarata barn och ungas 
åsikter och intresssen till den kommunala planeringen kan vara en väg för att få 
in rutiner kring frågan, så att det blir en given del i planeringen. År 2018 kommer 
barnkonventionen att bli lag i Sverige och i den ingår att barn ska få vara 
delaktiga och kunna uttrycka sina åsikter kring verksamheter och frågor som rör 
dem. 

Konsekvenser

• Processen har eventuellt bidragit till att fler har nått av informationen  
 om att en ny översiktplan är ut på samråd. 

• Ambitionen i ÖP är bra men avsaknaden av tydligare och riktade   
 mål mot jämställdhet och integration kan göra arbetet i fysiska   
 planeringssammanhang eftersatt.

• Risk att barn och ungas perspektiv och miljöer som bör vara   
 anpassade till dem inte tas i tillräckligt beaktande vid fortsatt planering.

5.1.2 Landsbygden
Drygt 5000 av Gislaveds kommuns invånare bor på landsbygden. Landsbygden 
ges inga specifika utvecklingsriktnignar i ÖP16, men riktlinjer kring 
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bredbandsutbyggnad, service, jordbruk, LIS, ortstruktur med mera är frågor 
som berör området. En samlad bild av landsbygdens förutsättningar, kvaliteter, 
mål och verksamheter hade underlättat den fortsatta planeringen i kommunen 
och synliggjort kommunens ambitioner för invånarna.

Konsekvenser

• Risk att landsbygsfrågorna inte blir synliggjorda i planeringen.

5.1.3 Klimatanpassning
Ställningstagandena i ÖP16 angånde klimatanpassning riktar in sig på 
frågan om kartläggning och arbete med att förhindra effekter av skyfall och 
översvämningar. Det står också att detaljplaner ska ses över med avseende 
på klimatanpassning. Enligt den regionala utredningen om klimatförändringens 
konsekvenser i Jönköpings län kommer somrarna blir längre, varmare och 
torrare och vintrarna blir kortare, varmare fuktigare i och med mer nederbörd i 
form av regn. Medelhastigheten för vind kommer att öka liksom vattennivåerna i 
grundvattnet och flödena i ytvattnen. 

Flera konskevenser och analyser redovisas i underlag som inte lyfts upp i ÖP16. 
Vid planeringen av mark och vatten är det framförallt lämpligt att redögöra 
riktlinjer för att minska klimatpåverkans effekter som klimatanpassningsåtgärder. 
Fler riktlinjer om sätt att hantera klimatets effekter hade underlättat för fortsatt 
planering.

Konsekvenser

• Brist på riktlinjer och analyser i ÖP16 kan ge negativa ekonomiska   
 och miljömässiga konskevenser i och med klimatrelaterade olyckor.

5.2 HÅLLBAR BEBYGGELSESTRUKTUR
En långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur har utvecklats både vid nylokalisering 
av byggnader, anläggningar och verksamheter och vid användning, förvaltning 
och omvandling av befintlig bebyggelse samtidigt som byggnader är hållbart 
utformade.

5.2.1 Bebyggelsestruktur
Förslagen i ÖP16 om utveckling av bebyggelse rör mål om utbyggnad av 
800 nya bostäder varav 200 anpassade för äldre, nya LIS-områden, att 
bygga bostäder vid vatten i tätorter samt att det ska finnas planerad mark för 
verksamheter i kommunen. Strukturen med de åtta tätorterna ska utvecklas 
och förstärkas. En utveckling av alla tätorter i kommunen utifrån sina egna 
förutsättningar med exempelvis bostadsbyggande, kollektivtrafik och 
samhällsservice utgör förutsättningarna för ett mer socialt hållbart inkluderande 
samhälle. De flesta av orterna har historiskt utvecklats som bruksorter eller 
längs med kommunikationsstråk som stationssamhällen. En fortsatt utbyggnad 
och prioritering av de åtta tätorterna påverkar förutsättningarna på landsbygden 
positivt.
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Tätortstsstrukturen med lokalisering av de 
föreslagna LIS-områdena.

Den mark som är detaljplanelagd eller utpekad i de fördjupade 
översiktsplanerna kan eventuellt tillgodose lämpliga platser för förslag i ÖP16 
om nybyggnation av 800 bostäder. Det är inte heller omöjligt att utbyggnad 
skulle ske oavsett mål i ÖP. 

Att förtäta centrala delar av tätorter ingår i ÖP16 som riktlinjer för utformandet 
av framtida fördjupade översiktsplaner. Förtätning är ett attraktivt alternativ för 
exploatörer eftersom det ger tillgång till befintlig service på platsen, som till 
exempel närhet till kollektivtrafik och mataffär. Det finns lediga tomter i de flesta 
tätorter och i de större tätorterna även outbyggda detaljplaner. Förtätning är 
en strategi att få plats med fler bostäder i befintliga strukturer, vilket kan gynna 
underlag för kollektivtrafik och service. Hur hållbar strategin blir vid utbyggande 
beror på hur det görs, det är viktigt att inte minska möjligheter och ytor för 
rekration och andra friytor, att till exempel inte bebygga grönområden av 
betydelse för invånarna.
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Ett utökat byggande av både bostäder och verksamheter i alla tätorter ger ett 
större transportbehov, särskilt i de orterna utanför större kommunikationsstråk 
för kollektiv- och spårbunden trafik, vilket kan ge ökade koldioxidutsläpp. LIS-
områdena bidrar till en spridd bebyggelsestruktur som adderar risker för ökade 
koldioxidutsläpp på grund av att transportbehovet för personer och materiell 
ökar.

Konsekvenser

• Förtätning av tätorters centrum gynnar befintlig service och   
 kommunikationer.

• Utveckling av hela kommunen gynnar landsbygden och mindre orter.

• Risk för ökade koldioxidutsläpp.

5.2.2 Lokalisering av bostäder
LIS- Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
Underlaget för landsbygdsutveckling i strandnära lägen omfattade till en 
början (som tematiskt tillägg till ÖP06) 37 LIS-områden, och i ÖP16 ingår 
ytterligare 15 områden, sammanlagt 52 områden. Inom ett område för 
”Landsbygdsutveckling i strandnära lägen” ges möjlighet till att pröva dispens 
för att få bygga inom strandskyddszon med förutsättning att det gynnar 
landsbygdsutveckling. I kommunen finns det 388 sjöar och flera större 
vattendrag. Den sammanlagda strandlängden är 1300 km och 36,6 km 
strandlängd innefattas av eller ligger längs med LIS-områden. Av Nissan utgörs 
1,6 % av åns strandlängd (inom kommunen) av LIS-områden. 

Natur- och kulturvärden har stor betydelse för en plats karaktär och för 
strandskyddets syften. Avvägningar mellan olika intressen och strandskyddets 
syften har gjorts när kommunen tagit fram underlaget till LIS-områden. Men i 
vissa fall bör extra hänsyn tas till särskilda värden och utpekande som både 
finns inom och nära angränsande till Lis-områden. Risk finns för att den fria 
passagen blir (olovligt) privatiserade eller att den fria passagen upplevs som för 
liten för att verkligen vilja använda den. Det är främst vid Bolmen, som också är 
riksintresse för friluftliv, som detta utgör en risk för tillgängligheten. 

LIS områden som innefattar/ nära angränsar till

FORNLÄMNINGAR:
B3 Lillaryd, Bolmen
C9 Illerås, Illeråsasjön
E1 Norlida, Södra Gussjön
E7 Hestra, Kroksjön
E8 Badplats, Norra Gussjön
A1 Hörebo, Hurven
A2 Danhult, Örsjön
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MISSTÄNKT FÖRORENADE OMRÅDEN:
A4 Badplats, Hensjön
A7 Skeppshult, Nissan

RIKSINTRESSEN:
Kultur:
A6 Villstad, Nissan

Friluftsliv:
E5 Udden, Algustorpasjön
E8 Badplats, Norra Gussjön

E10 Badplats, Norra Vallsjön
B2-B11, Bolmen

Naturvård:
E11 Badplats, Stengårdshultasjön
E12 Sandsebo, Stengårdshultasjön

NATURA 2000
E6 Isaberg, Algustorpasjön

ANDRA KÄNSLIGA OMRÅDEN FÖR NATUR- OCH KULTUR, TEX 
ANGRÄNSANDE NYCKELBIOTOPER M.M.:
B2-B11, Bolmen
C4 Arnåsholm, Sävsjön & Harasjön

Konsekvenser

• LIS-områden gynnar landsbygden och underlag för service och   
 kollektivtrafik.

• Risk för minskad tillgänglighet kring sjöarna, särskilt i attraktiva lägen 
 som vid Bolmen som ligger inom riksintresse för friluftsliv. 

Bygga bostäder vid vatten i tätorter
ÖP16 föreslår att ”fortsatt utveckling av bebyggelse utmed vattendrag och 
sjöar i tätorterna ska ske, dock med hänsyn tagen till översvämningsrisk.”  
Det ger möjlighet för ökad tillgänglighet till vattnet i tätorterna och kan också 
bidra till möjligheter att vilja sanera mark om man omvandlar områden från 
industriändamål till bostadsändamål. Förslaget kommer sannolikt att innebära 
merkostnader för sanering eftersom förorenade områden är relativt vanligt 
förekommande i de vattennära områdena i tätorterna. 

Vattenmiljöerna i tätorterna, som till exempel Nissans stränder, är eller kan bli 
särskilt viktiga strövområden och fungerar samtidigt som spridningskorridorer 
och livsmiljöer för djur och växter. De meandrande vattendragen kan medföra 
risker för ras vid åbranter på grund av erosion. Hur konsekvenserna blir beror 
på utformningen av framtida bebyggelse.
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• Kan bidra till att vattnet i tätorterna blir mer tillgängligt för rekreation  
 samt ger mer attraktiva tätorter och boendemiljöer. 

• Kan bidra till sanering av förorenade områden.

• Risk för ras av åbranter på grund av erosion.

• Risk för att tillgängligheten till  vattendragen minskar, beroende på   
 bebyggelsens utformning.

•  Risk för intrång i viktiga naturmiljöer när vatten och vattenbryn   
 generellt fungerar som spridningskorridorer och är rika livsmiljöer.

5.2.3 Lokalisering av verksamheter
Målet enligt ÖP16 är att det ska finnas byggklara tomter för verksamheter 
och att det ska finnas planlagd mark för miljöfarliga verksamheter. Kommunen 
ska också underlätta för omlokalisering av olämpligt placerade verksamheter.  
Planen tar inte ställning till vilka typer av risker och miljöer det handlar om och 
inga strategier för lokalisering av nya verksamhetsområden anges. I dagsläget 
finns det befintlig industri och även detaljplanelagd mark för industriändamål i 
alla åtta tätorter. 

Störningar och påverkan från verksamheter på exempelvis bostadsmiljöer är 
ett problem i Gislaveds kommun och omfattande arbete med att flytta ut och 
separera verksamheter från boendemiljöer har gjorts under många år, men 
problem med buller, trafik och risker finns fortfarande. 

Att omlokalisera befintliga verksamheter är kostsamt. Därför behövs det 
en långsiktig planering och bedömning av riskerna utifrån det senaste 
kunskapsläget. Konsekvenserna som ställningstagandena medför är mycket 
positiva ur hälso- och säkerhetssynpunkt, både för människor och miljö. 

Konsekvenser

• Omlokalisering av miljöfarlig verksamhet som är olämpligt placerade  
 ger positiva konsekvenser för människors hälsa och för miljön.

• Riktlinjer för hur lokalisering av nya verksamhetsområden ska göras  
 saknas, risk att helhetsbild går förlorad.

5.3 INFRASTRUKTUR
Infrastruktur för energisystem, transporter, avfallshantering och vatten- 
och avloppsförsörjning är integrerade i stadsplaneringen och i övrig fysisk 
planering samt att lokalisering och utformning av infrastrukturen är anpassad 
till människors behov, för att minska resurs och energianvändning samt 
klimatpåverkan, samtidigt som hänsyn är tagen till natur- och kulturmiljö, 
estetik, hälsa och säkerhet.



15 (38)

5.3.1 Vägar
Två större vägdragningar planeras i ÖP16. Förbifart Smålandsstenar är ett 
förslag som funnits sedan FÖP Smålandsstenar från 1998 och sedan i ÖP06.

Det är viktigt att i fortsatta utredningar räkna med effekten av inducerad trafik, 
det vill säga att när vägkapaciteten eller kvaliten ökar, så ökar både mängden 
trafik och efterfrågan. Det kan också öka efterfrågan på andra trafikslag. Att 
analysera och räkna på effekten kan underlätta planeringen så att vägen får rätt 
placering och utformning och i längden gynnar en hållbar utveckling.

Förbifart Smålandsstenar
I dagsläget går riksväg 26 igenom centrum av Smålandsstenar och trafikeras 
bland annat av tung lastbilstrafik, det orsakar både buller och luftföroreningar. 
En förbifart var planerad redan i ÖP06, och till grund för sträckningen i ÖP16 
ligger den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar (1998). Sträckningen 
ska ansluta vid väg 153, 1,5 km öster om väg 26 i söder, och i norr till väg 26 
strax söder om Villstad.

Vid en ny förbifart kommer bullret och luftföroreningar minska inne i tätorten, 
men flyttas ut utanför. Det är viktigt att titta på var koncentrationerna av 
industrier som ligger i Smålandsstenar transporterar ut och in sina varor och 
gods. Kopplingen till väg 153 är också viktig eftersom den i dagsläget går 
genom orten och det hade varit bättre om så mycket som möjligt av den 
trafiken också leds utanför orten. I utredningarna för stickspår i Smålandsstenar 
bör hänsyn tas till var den nya förbifarten kommer gå för att undvika onödiga 
barriär- och bullereffekter. Båda åtgärderna kommer vara övgörande för hur 
tätortens bebyggelse, särskilt för bostäder, utvecklas.

Konsekvenser

• Tätortsmiljön i Smålandsstenar förbättras avsevärt.

• Riskerna för negativ påverkan på grundvattenförekomsten norr om  
 Smålandsstenar minskar. 

• Ny väg kan ge ökade trafikmängder och ökade koldioxidutsläpp.
 
• Påverkar landskapet där dragningen kommer ske, bland annat i form  
 av ekologiska barriäreffekter.

Väg 604/27 -26
Planen säger att väg 604 som går mellan Gnosjö och Anderstorp ska kopplas 
samman med väg 26 i sydlig riktning. Vägplaneringen i kommunen ska enligt 
planförslaget också ske i stråktänk 604-26 och 27, vilket stärks av den 
föreslagna dragningen. Den trafik som i dagsläget kommer från Anderstorp 
eller från väg 27 och ska söderut längs väg 26, kan med förslaget få en direkt 
anslutning söderut. Det är då möjligt att trafiken som går genom Gislaveds 
tätort eller som kör runt orten på väg 27, minskar. Den nya vägen bildar 
ytterligare en barriär i landskapet utanför Gisalveds tätort, hur konsekvenserna 
blir påverkas av vägens utformning och lokalisering.

Konsekvenser

• Trafikbelastningen inne i Gislaveds tätort kan minska.
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• Vägen blir en barriär mellan Gislaveds tätort och det omgivande   
 landskapet. 

• Ny väg kan ge ökade trafikmängder och ökade koldioxidutsläpp.

5.3.2 Stickspår för godstrafik
Öp16 säger att frågan om stickspår ska utredas. Det har länge förekommit 
diskussioner i fråga om stickspår i Smålandsstenar. Spåret skulle avse 
godstransport till och från industrier främst i närheten av järnvägen. 

I planeringen med stickspår bör förslagen om nya vägdragningar och andra 
relevanta planeringsriktlinjer särskilt tas i beaktande för att minska eventuella 
konsekvenser. I stort sett skulle nya stickspår kunna minska lastbilstransporten 
av gods till och från industrier inne i tätorten och i kommunen och 
grannkommuner. Det skulle ge positiva effekter som minskade koldioxidutsläpp, 
och mindre buller i vissa områden. En ogenomtänkt lokalisering eller 
osynkroniserad planering skulle däremot kunna öka lastbilstransporter inne 
i tätorten, särskilt i samband med att planerade förbifarter byggs eftar att 
stickspåret redan är byggt.

Konsekvenser

• Minskade koldioxidutsläpp och mindre mängd lastbilstrafik.

• Trafikflöden inne i de tätorter där frågan är aktuell, påverkas 
 av lokaliseringen av stickspår och ev. tillhörande om- och  
 avlastningsplatser. 

5.3.3 VA
Kommunens inriktning för vatten- och avloppsfrågorna fastläggs i kommunens 
VA-policy. Policyn omfattar både allmänt och enskilt VA. Ett flertal av policyns 
övergripande ställningstaganden har lyfts in i planförslaget. Ställningstaganden 
som berör en hållbar inriktning för VA-försörjningen och prioritering av miljöns 
krav vid utbyggnad allmänt VA, anpassning till kommande klimatförändringar, 
skydd av vattentäkter samt inriktningar för dagvattenhanteringen finns i 
planförslaget. I planförslaget finns också kriterier för när hög skyddsnivå ska 
gälla vid lokalisering av enskilda avloppsanläggningar samt en förteckning över 
vilka sjöar och vattendrag där hög skyddsnivå alltid gäller.  

Totalt sett ger planens inriktningar i kombination med den antagna VA-planen 
ett bra avstamp mot en hållbar hantering av vatten- och avloppsfrågorna, också 
i förhållandet till planens ambitioner om bostadsutveckling och möjligheten av 
utveckling av LIS-områden. Skydd från näringsämnespåverkan på både särskilt 
värdefulla såväl som påverkade vattenområden bedöms ge positiva effekter 
på vattenkvaliteten. Riktlinjerna för dagvattenhantering inriktas i första hand 
på de tekniskt miljömässiga effekterna. Dagvattnets betydelse för tätortsmiljön 
som estetiskt element och del av grön- och blåstruktur som har betydelse för 
biologisk mångfald saknas.   

Konsekvenser
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• ÖP16 stärker ambitionen om en hållbar VA-hantering.

• Risk för att hanteringen av dagvatten bara ses ur ett tekniskt perspektiv  
  när det i avseende om blå-gröna  strukturer, särskilt i tätorter, finns  
 många aspekter att hantera utifrån estetik, klimatanpassning och   
 biologisk mångfald.

5.4 KOLLEKTIVTRAFIK, GÅNG OCH CYKEL 
Kollektivtrafiksystem är miljöanpassade, energieffektiva och tillgängliga och det 
finns attraktiva, säkra och effektiva gång- och cykelvägar.

5.4.1 Cykelvägar 
De flesta tätorter har i dagsläget cykelvägar men kopplingen mellan tätorter och  
viktiga noder för kollektivtrafik kan förbättras. Enligt ÖP16 ska cykelvägnätet 
i och utanför tätorter ska byggas ut och cykelleder ska märkas ut. Gislaveds 
kommun ska bli en cykelkommun där förutsättningarna för cyklister ska vara 
bra. Prioritering för utbyggnad ska gälla i första prioritet cykelvägar till skolorna. 
Servicepunkter för cyklister ska byggas ut för att göra det bekvämare och 
smidigare att använda cykel. 

Att förbättra förutsättningarna för cykling kan bidra till minskade 
koldioxidutsläpp, särskilt inne i tätorterna, och bidra till bättre folkhälsa på grund 
av ökad fysisk aktivitet, minskat buller och bättre luft. I kommunens arbete 
finns redan handlingsprogram, mål och strategier angående utbyggnad för 
cykelvägnätet och för cykelfrämjande åtgärder.

Konsekvenser

• Planen stärker ambitionen att cykel ska bli ett vanligare färdmedel. 

• Koldioxidutsläpp, buller och luftföroreningar kan minska.

5.4.2 Kollektivtrafik, resecentrum och stationer
I Hestra ska det utredas möjlighter för nytt resecentrum och stationerna ska 
vara öppna och trygga platser. Att planera och erbjuda tydliga noder för 
resande kan locka fler att åka kollektivt och cykla istället för att ta bilen, vilket 
kan minska koldioxidutsläppen och förbättra folkhälsan.

Konsekvenser

• Planen stärker ambitionen att åka kollektivt. Inga negativa    
 konsekvenser kan utläsas av förslaget.

• Kan bidra till minskade koldioxidutsläpp.
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5.5 NATUR- OCH GRÖNOMRÅDEN
Det finns natur- och grönområden och grönstråk i närhet till bebyggelsen med 
god kvalitet och tillgänglighet.

5.5.1 Värdefull natur och skyddade naturområden
Skyddad natur finns i form av åtta naturreservat/naturvårdsområden: 
Svinhultsåsen, Ettö, Värö, Isaberg, Anderstorps Stormosse, Villstad, Draven 
och Fegen om totalt 8 898 ha. Ytterligare ett naturreservat är under bildning, 
Sandsebo, som är förklarat som interimistiskt naturreservat. Till detta finns 
också 67 utpekade biotopskydd om totalt 67 ha.  

Naturreservat, biotopskyddområden och Natura 2000-områden har ett 
formellt skydd genom miljöbalken och områdena redovisas till viss del i 
planförslaget. Riksintressen för naturvård redovisas och till varje område finns 
ställningstagande som ska skydda det utpekade värdet av riksintresset. Dessa 
ställningstaganden ger också möjlighet att avväga i möjliga konflikter med andra 
ställningstaganden om till exempel framtida vägsträckningar och byggnation. 

De naturvärden i form av våtmarker, värdefulla ängs- och betesmarker, 
fågelområden, nyckelbiotoper m.m. som tillsammans med de skyddade 
naturområdena utgör värdekärnor för biologisk mångfald och är en viktig del 
av grönstrukturen, redovisas i underlagsmaterialet. En viktig del i den gröna 
infrastrukturen är vattendragens sträckningar genom tätorterna i kommunen. 

Konsekvenser

• Ställningstaganden ger grund för framtida avvägningar.

• Ambitionerna om hitta attraktiva områden för bebyggelse eller nya   
 vägsträckningar kan utgöra en negativ påverkan den biologiska   
 infrastrukturen.

5.5.2 Värdefulla vattenmiljöer 
De dominerande orsakerna till att ytvatten i kommunen inte uppnår god 
ekologisk status utgörs av försurningseffekter och fysisk påverkan. När det 
gäller försurningsfrågorna så anger planförslaget att försurningens effekter ska 
minskas genom fortsatt kalkning vilket är en grundläggande förutsättning för att 
allvarliga försurningsskador ska uppstå. 

Planen anger också mål om ökad lokalt producerad förnyelsebar energi och 
att försörjning och produktion av förnyelsebar energi ska främjas. Detta kan 
medföra ett ökat uttag av biobränsle från skogen vilket kan resultera i en 
näringsutarmning av markerna och ökad försurningsbelastning om inte åtgärder 
för att motverka detta sätts in. Askåterföring från nyttjat biobränsle är en 
nödvändighet.

Planförslaget anger att kommunen aktivt ska arbeta för att nå en god ekologisk 
och kemisk ytvattenstatus. Planen anger att Anderstorpaån, Lillån, Bolmen 
och delar av Västerån ska prioriteras. Detta innebär i första fallet åtgärder för 
förorenad mark, i andra och tredje fallet åtgärder mot övergödning och i fjärde 
fallet åtgärder mot försurning och fysisk påverkan. När det gäller Bolmen så är 
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den riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske, nationellt särskilt värdefullt vatten 
och vattentäkt. De södra delarna av Västerån är utpekade som potentiellt 
värdefullt vatten. Inriktningar och ställningstaganden som gäller dels förorenad 
mark och dels vatten och avlopp bedöms bidra till en positiv utveckling både i 
särskilt prioriterade områden och generellt för kommunens ytvatten. 

När det gäller fysisk påverkan så bedöms planen ha en begränsat positiv 
inverkan. Ställningstagandet om fortsatt utveckling av bebyggelse utmed 
vattendrag kan, om inte rätt hänsyn tas, bidra till att fysisk påverkan ökar. 
Vidare kan vissa typer av åtgärder mot översvämningar också öka den 
fysiska påverkan.  Förslaget om att vattenkraftverken inom det geografiska 
utvecklingsområdet Majsjöbygden, försvårar åtgärder att minska den fysiska 
påverkan i de övre delarna av Västerån. Västerån får svårt att uppnå bra 
miljökvalitetsnorm och åtgärder som går att genomföra blir kostsammare. 

Konsekvenser

• Riktlinjerna för VA-utbyggnad gynnar ytvattenstatusen i kommunens  
 sjöar och vattendrag.

• Att bygga vid vatten kan ge fysisk påverkan på vattendrag och stränder  
 i samband med bebyggelse och klimatanpassningsåtgärder (vallar etc).

• Nettoeffekten av försurningen riskerar att öka i och med målet om   
 lokalt producerad förnyelsebar energi.

5.5.3 Närnatur och grönstruktur
Enligt ÖP16 ska ”den tätortsnära natur- och kulturmiljön göras mer tillgänglig” 
och "natur- och kulturmiljön ska utvecklas som en resurs  för folkhälsa, 
rekreation och grund till besöksnäringen."

En tillgänglig naturmiljö för alla bidrar i hög grad till människors välmående 
och hälsa. Närnatur är viktigt för rekreation och att ha integrerad grönstruktur 
inom bebyggelsen kan också fungera som en klimatanpassningsåtgärd för att 
hantera till exempel dagvatten, luftrening och värme. För att människor ska ha 
möjlighet att vistas ute i naturen på lika villkor behöver tillgängligheten till den 
öka. En grönstrukturplan har redan genomförts i Gislaveds tätort men inte för 
de andra tätorterna. Målen i ÖP16 ger förutsättningar att fortsätta arbetet i den 
fysiska planeringen.

Förslaget i ÖP16 om en sammanlänkande väg mellan 604 och 26 kan dock 
innebära ytterligare en barriär mellan Gislaveds tätort och omgivningarna, 
beroende på vägens dragning och utformning. Det kan minska tillgängligheten 
för rekreation i närnaturen, vilket redan väg 26 och 27 gör.

Konsekvenser

• Planförslagen ÖP16 ger förutsättningar till fortsatt arbete att   
 tillgängliggöra tätortsnära natur och rekreationsområden.

• En ny väg mellan 604/27 till väg 26 kan begränsa tillgängligheten   
 mellan Gislaveds tätort och ut i landskapet beroende på vägens   
 utformning och dragning.
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5.6 KULTURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ
Det kulturella, historiska och arkitektoniska arvet i form av värdefulla byggnader 
och bebyggelsemiljöer samt platser och landskap bevaras, används och 
utvecklas.

Öp16 säger att "Kulturhistorisk och arkitektoniskt intressant bebyggelse 
ska värnas.". Enligt underlaget (till ÖP16) för kulturmiljö har kommunen 
inte tillräckligt med information och samlad kunskap för att kunna förvalta 
kulturmiljön på bästa sätt. Det saknas uppdaterade kunskapsunderlag. 

Underlaget visar också områden som Jönköpings läns museum tog fram 
1981 i rapporten "Kulturhistorisk utredning för bevarandeförslag för Gislaveds 
kommun". Kartan till höger visar områdena som fortfarande kan betraktas som 
relativt oförändrade. Tre av dessa områden sammanfaller med LIS-områden i 
Broaryd, Skeppshult och vid Stengårdshultasjön.

Ambitionen kring kulturhistirskt intressant bebyggelse i ÖP16 är bra men 
riktlinjer och analyser saknas.

Konsekvenser

• Risk för att frågorna inte beaktas tillräckligt mycket i den fortsatta   
 planeringen och att värdefulla kulturmiljöer därmed skadas som följd. 

• LIS*-områden i Broaryd, Skeppshult och vid Stengårdshultasjön
 sammanfaller med områden med särskilt värde för landskapsbild och/ 
 eller bebyggelse med kulturhistoriskt värde.

5.7 GOD VARDAGSMILJÖ
Den bebyggda miljön utgår från och stöder människans behov, ger 
skönhetsupplevelser och trevnad samt har ett varierat utbud av bostäder, 
arbetsplatser, service och kultur.

Det finns goda ambitioner i ÖP16 som syftar till att alla ska ha en god 
vardagsmiljö. Det handlar bland annat om att alla ska känna sig inkluderade 
i samhället och att det ska finnas basservice i alla tätorter. Hur vi väljer att 
utforma samhället påverkar människor och dess hälsa, välbefinnande men 
också dess sociala fördelning.

Enligt ställningstagandet ”Förutsättningar för att kunna bygga bostäder, som 
är attraktiva för olika grupper, ska finnas i hela kommunen” ska det skapas 
förutsättningar så att samhället byggs för ett mer socialt hållbart inkluderande 
samhälle. Utmaningen är att kunna erbjuda attraktiva boendeformer i såväl 
tätort som landsbygd. Där människor mår bra och trivs kan fler bidra till att 
bygga ett samhälle som genomsyras av välvilja och hållbarhet.

Tätorterna spelar roll som mötesplatser där hälsa, företagsamhet, innovationer 
och kultur möts. Tätortsnära landsbygd stärker sambanden mellan tätort 
och landsbygd och kan bidra till utveckling på landsbygden, där attraktiva 
boendemiljöer är viktiga för människors livsmiljö. 

* LIS är förkortning för "landsbygdsutveckling i strandnära lägen"
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Bostadsriktlinjerna anger hur miljön kring bostäder ska utformas och ÖP16 
lyfter även dessa mål till exempel angående utemiljön: "Stimulerande utemiljö 
i anslutning till bebyggelse ska ha hög prioritet för att stärka attraktiviteten.". 
En god vardagsmiljö är viktigt ur ett folkhälsoperspektiv. Vad som är en 
stimulerande utemiljö varierar sannolikt melllan olika personer, till exempel 
kan man tänka sig att ett barn och en vuxen person anser olika miljöer 
stimulerande. I bostadsförsörjningsriktlinjerna framgår aspekter om vad en 
stimulerande miljö kan innebära: "En god boendemiljö handlar inte bara om 
själva bostaden utan också i stor utsträckning om miljön runt omkring. Det 
ska finnas goda boendemiljöer för alla, oavsett ålder, kön, etnisk och kulturell 
bakgrund eller funktionsnedsättning. Barns behov av fysisk aktivitet ska också 
beaktas i samhällsbyggandet." 

Konsekvenser

• Goda ambitioner om vardagsmiljö. Inga direkt utläsbara    
 konsekvenser av planförslaget.

5.8 HÄLSA OCH SÄKERHET 
Människor utsätts inte för skadliga luftföroreningar, kemiska ämnen, ljudnivåer 
och radonhalter eller andra oacceptabla hälso- eller säkerhetsrisker.

5.8.1 Luftföroreningar
Enligt de luftkvalitetsmätningar och modelleringar som gjorts för att kontrollera 
luftkvaliteten i tätorter så uppträder inte några halter av svaveldioxid, 
kväveoxider, bensen eller partiklar som överskrider miljökvalitetsnormerna för 
luft.

Planförslaget medför heller inte något som kan bedömas som risk för att 
halterna ska öka. De infrastrukturåtgärder som föreslås kan istället minska 
luftföroreningarna i tätorterna.   

Konsekvenser

• Förslag om ny infrastruktur kan minska luftkvalitetsproblematik i   
 tätorter. Inga negativa konsekvenser kan utläsas av förslaget.

5.8.2 Buller
Buller förekommer i kommunen främst vid industri och transportsträckor, tung 
trafik till och från industrier finns i en del av kommunens tätorter. I dagsläget är 
det största bullerproblemet inne i Smålandsstenar där väg 26 (Nissastigen) går 
genom centrum med både mycket bil- och lastbilstrafik. Kring industriområdena 
förekommer problemen där dessa ligger i direkt anslutning till villabebyggelsen. 
Eftersom ÖP16 föreslår en ny förbifart som ska leda trafiken längs med väg 
26 utanför tätorten istället för genom, kommer bullerproblematiken minska 
betydligt i centrum av Smålandsstenar.

ÖP16 säger att motorbanan i Anderstorp ska utvecklas med motorknutna 
verskamheter. En ökad verksamhet kommer orsaka mer buller. För tillfället finns 
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ett arbete med en ny detaljplan för området. 

ÖP16 säger också att sportflygplatsen i Smålandsstenar ska ges möjlighet till 
utökning. Flyplatsen används till sportflygning och är privat ägd. Det framgår 
inte av planen på vilket sätt den ska ha möjlighet att utökas. Men ökad 
verksamhet kommer sannolikt att orsaka mer buller. 

Konsekvenser

• Bullernivåerna i Smålandsstenar beräknas minska av planförslaget.

• Utökade verksamheter vid motorbanan och sportflyplatsen i   
 Smålandsstenar kan orsaka mer buller. 

5.8.3 Radon
Radon kan finnas i högre halter än normalt inne i bostäder och är skadligt för 
människor. Det finns naturligt i luften i marken och beroende på berggrund 
och jordartsammansättning kan halterna i olika områden variera. För mycket 
radon är farligt för hälsan och kan leda till cancer. På grund av att lufttrycket 
inne i hus oftast är lägre än utomhus kan radon lätt sugas in i huset. Radon 
kan också avges från vatten och därför komma in i hus via kranvattnet. Blå 
lättbetong eller så kallad blåbetong, har använts i byggnader fram till 1975 och 
är ett alunskifferbaserat material som avger högre halter av radon än andra 
stenmaterial.

Kommunen har tillsynsansvar och problem åtgärdas vid upptäkt med relativt 
enkla åtgärder med särskild ventilation. Enligt ÖP06 finns det en del byggnader 
som innehåller blå lättbetong i kommunen. ÖP16 tar inte upp något om 
radonsituationen. ÖP-underlaget om risker sammanfattar radonstituationen och 
konstaterar att kommunen består av låg- och normalriskområde och att det 
mesta i kommunen är inventerat. Den vanligaste orsaken till förhöjda halter av 
radon inomhus i kommunen beror på blå lättbetong som byggmaterial i hus. 

Konsekvenser

• Viss risk finns för att byggnation sker på mark med förhöjda   
 radonhalter.

5.8.4 Förorenade områden
Inom Gislaveds kommun finns ett antal misstänkt förorenade områden varav 
drygt 100 har riskklassats. Av dessa finns för närvarande ett 50-tal i riskklass 
1 och 2, dvs bedöms ha mycket stor risk eller stor risk för hälsa och miljö. De 
flesta riskklassningarna bygger på information om den verksamhet som tidigare 
bedrivits, inte på direkta provtagningar. Vanligaste typen av verksamheter är 
där trikloretylen använts. Andra vanliga verksamheter är ytbehandlingsindustrier 
och kemtvättar. Områdena ligger ofta knutna till tätorter och där i närområden 
till vattendrag. Särskilt Anderstorp och Anderstorpaån är kraftigt påverkade av 
förorenad mark. 

Planförslaget ger en bra inriktning för det fortsatta arbetet att åtgärda 
förorenade områden dels genom de ställningstaganden som gäller sakområdet 
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men också när det gäller ambitionsnivåerna att skydda grundvatten och att 
prioritera Anderstorpaån för åtgärder. 

Ställningstaganden om att utveckling av bebyggelse utmed vattendrag och 
sjöar i tätorter är en inriktning vars genomförande kommer att sannolikt beröra 
områden som misstänks vara förorenade och kommer då kräva särskilda 
undersöknings- och saneringsinsatser. Ambitionen om bostadsbyggande vid 
vatten kan därför bidra till att minska påverkan från förorenade områden.  

En riskfaktor i nuläget är att många misstänkt förorenade objekt finns i eller 
i anslutning till områden som kan påverkas av översvämningar. I mindre 
omfattning kan också erosionsbenägenhet vara en riskfaktor. Klimatförändringar 
riskerar att förvärra dessa effekter. Bara i Anderstorps tätort finns över 20 
misstänkt förorenade områden i eller i anslutning till markområden som riskerar 
att översvämmas av Anderstorpaån.  

Konsekvenser

• ÖP16 kan genom riktlinjer för bostadsbyggande nära vatten bidra till att  
 fler saneringar genomförs.

• Ambitionen i ÖP16 är bra, men ytterligare kartläggningar och kunskap  
 behövs för att kunna göra rätt prioriteringar i planeringen.

5.9 HUSHÅLLNING MED ENERGI OCH 
NATURRESURSER 
Användningen av energi, mark, vatten och andra naturresurser sker på ett 
effektivt, resursbesparande och miljöanpassat sätt för att på sikt minska och att 
främst förnybara energikällor används.

5.9.1 Vindkraft
Kommunen har i ÖP16 pekat ut områden som är olämpliga för vindkraft. 
Ställningstagande i ÖP uttrycker också att kommunen är generellt positiv 
till vindkraft. I dagsläget finns två etablerade verk i kommunen. Att peka ut 
områden som olämpliga är troligtvis inte gynnsamt för att få upp intresse 
för entreprenörer. Ett av ställningstagandena säger också att behovsstyrd 
hinderbelysning ska användas. Energimyndighetens rekomendationer är att 
kommuner inte skriver in en sådan riktlinje eftersom det kräver dispens från 
transportstyrelsen, och då fördröjer och försvårar processen om etablering. 
Däremot ger en sådan riktlinje i praktiken att den visuella påverkan för 
människor kan minska.

Konsekvenser

•  Målet i kommunens klimat- och energistrategi om andelen
 förnyelsebart producerad energi riskerar att inte nås på grund
 av utdragna prövningsprocesser och att kommunen endast pekar ut  
 områden som anses olämpliga för etablering. 26

´
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5.9.2 Jord- och skogsbruk
Översiktplaner generellt har inte så stor möjlighet att styra riktning inom jord- 
och skogsbruket. Däremot har översiktplanen stor påverkan på hur kommunen 
ställer sig till ianspråktagande och exploatering av jordbruksmark för andra 
ändamål. I ÖP16 finns ställningstaganden som säger att bebyggelse på 
jordbruksmark ska undvikas, ekologisk produktion ska eftersträvas samt att 
ett aktivt jordbruk ska stimuleras. Kommunen kan planera för förutsättningar 
att bo och driva jordbruksföretag på landsbygden och engagera sig i stöd och 
samarbete och på så sätt stimulera ett hållbart jordbruk. 

Det kan finnas flera fördelar med att inte exploatera tätortsnära jordbruksmark, 
inte minst är det en pedagogisk vinst, men möjligheterna för närproducerade 
livsmedel kvarstår också. Effekterna av exploatering av jordbruksamark blir 
mest synligt i helhet på regional, nationell och global nivå.

Konsekvenser

•  Planförslaget leder inte till att mängden jordbruksmark minskar på   
 grund av exploatering.

5.10 HÅLLBAR AVFALLSHANTERING
Avfallshanteringen är effektiv för samhället, enkel att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som resurserna i det avfall 
som uppstår tas till vara i så hög grad som möjligt samt att avfallets påverkan 
på och risker för hälsa och miljö minimeras. 

En utvecklad avfallshantering utgör en av de viktigaste frågorna för att nå en 
hållbar resurshushållning. Avfallshanteringen utgör också en av de viktigaste 
symbolfrågorna i miljö- och hållbarhetsarbetet. Kommunens avfallsplan 
fastlägger de förutsättningar och utvecklingsintentioner som ska gälla för den 
kommunala avfallshanteringen. Oavsett val av framtida hanteringssystem så 
är god tillgänglighet (till återvinning och insamling m.m.) en av de viktigaste 
faktorerna för att kunna ta tillvara resurserna i det uppkomna avfallet och 
minska riskerna för hälsa och miljö. I planförslaget läggs de övergripande 
inriktningarna fast när det gäller avfallshanteringen. Avfallsminskning, 
resurshushållning, säker hantering och användarvänlighet utgör också viktiga 
principer för den fortsatta hanteringen av avfallsfrågor i den fysiska planeringen. 

Konsekvenser

•  Planförslaget stärker kopplingen mellan resurshushållning och den   
 fysiska planeringen.
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6 MILJÖKVALITETSNORMER
Vad är en miljökvalitetsnorm?
En miljökvalitetsnorm, MKN, är ett mått på den lägsta godtagbara miljökvalitet 
som anger vad människa och miljö tål. Gränsvärdet för vad som ska anses vara 
godtagbar miljökvalitet fastställs enbart utifrån kunskaper om vad människan 
och naturen tål, utan hänsyn till tekniska och ekonomiska förhållanden. 
Miljökvalitetsnormer är föreskrifter om viss nivå på lägsta miljökvalitet för mark, 
vatten, luft eller miljön i övrigt. Det mäts och anges inom ett visst geografiskt 
avgränsat område, till exempel en sjö eller hela landet (tex luft).

En myndighets eller kommuns planering eller tillståndsbeslut får inte medverka 
till att en miljökvalitetsnorm överskrids.  

6.1 Luft
Miljökvalitetsnormer för utomhusluft
För närvarande finns fastlagda normer kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar 
(PM10, PM2,5) bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och 
bens(a)pyren. 
 
Varje kommun är enligt kraven i 5:e kapitlet, Miljöbalken, i 
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) och enligt Naturvårdsverkets 
föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2013:11), skyldig att kontrollera att 
MKN för utomhusluft uppfylls inom sin kommun.

Nuläge
I Gislaveds kommun genomförs övervakningen av kvaliteten av utomhusluft 
via samverkansområdet för luftkvalitetsövervakning i Jönköpings län. I 
områdets regi utförs både mätningar och modelleringar av luftkvaliteten 
i tätorter.  Mätningar har i genomförts i Gislaveds tätort under 2014 och 
inga miljökvalitetsnormer för partiklar (PM10) svaveldioxid, kvävedioxid eller 
bensen överskreds i mätningar. Inga av de lägre varningsnivåerna, så kallade 
utvärderingströsklar, överskreds heller. 

Modelleringar har också genomförts för flera gatuavsnitt i Gislaveds tätort 
men också i Anderstorp och Smålandsstenar för samma ämnen. Inga 
miljökvalitetsnormer för utomhusluft överskrids i modelleringarna. 

Vad säger ÖP16
Planförslaget ÖP16 bedöms inte att medverka till att miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft överskrids i tätorter framtiden. De konkreta infrastrukturföreslagen 
för vägtrafik handlar om nya sträckningar av vägar som bidrar till att få ut 
biltrafik från tätorterna. 

Målet om byggandet av 800 nya bostäder skulle vid en ogynnsam lokalisering 
av ett stort bostadsområde kunna medföra ökade utsläpp. Planens förslag på 
ökad satsning på förnyelsebar energiproduktion och därmed användning skulle 
kunna medföra en ökad omfattning av småskalig vedeldning som också kan 
påverka luftkvaliteten. Samtidigt bedöms denna ökning av lokal produktion av 
förnyelsebara energi handla mer om fjärrvärme- och vindkraftsutbyggnad samt 
solcellsinstallationer, än om småskalig vedeldning. I bedömningen ingår också 
det faktum att skärpta utsläppskrav kommer införas på fastbränslepannor och 
rumsvärmare senast 2020 respektive 2022 då genomförandeförordningarna för 
EU:s direktiv 2009/125/EG, det så kallade ekodesigndirektivet, börjar gälla.      
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6.2 Vatten
Miljökvalitetsnormer för vatten
Utifrån ramdirektivet för vatten har Sverige infört miljökvalitetsnormer 
för utpekade yt- och grundvattenförekomster. Systemet bygger på att 
ytvattenförekomsterna statusbedöms utifrån ekologisk status och kemisk 
status medan grundvattenförekomsterna bedöms utifrån kemisk och kvantitativ 
status. Ekologisk ytvattenstatus indelas i fem kategorier: hög, god, måttlig, 
otillfredsställande och dålig. God kemisk status bedöms för både för yt- och 
grundvatten i form av om den uppfylls eller inte, vilket också gäller för kvantitativ 
ytvattenstatus. Miljökvalitetsnormen är i normalfallet satt till god status. 
Ekologisk ytvattenstatus bedöms via en sammanvägning av ett antal biologiska, 
kemiska eller fysiska faktorer.  

Nuläge
i Gislaveds kommun finns 73 ytvattenförekomster och 12 
grundvattenförekomster. Av ytvattnen så uppfyller 20 förekomster 
miljökvalitetsnormen om god ekologisk status. 48 förekomster har måttlig 
ekologisk status, fyra otillfredsställande och en har dålig status. 

Skälen till att god status inte uppnås i ytvatten är i första hand orsakat av 
försurningseffekter då 70 vattenförekomster bedöms påverkade av försurning 
i olika grad. Påverkan leder inte alltid till att helhetbedömningen av den 
ekologiska statusen klassas ner men för Gislaveds kommun är fortfarande 
försurningen ett dominerande miljöproblem. Den andra dominerande 
påverkansfaktorn på ekologisk status är så kallad fysisk påverkan som är ett 
samlingsbegrepp för förändringar i vattenflöden och vattennivåer. Det kan 
innebära rätningar, rensningar, kanaliseringar, fördämningar, påverkan på 
närmiljöer m.m. 53 ytvattenförekomster bedöms påverkade genom någon form 
av fysisk påverkan. 

Andra orsaker till att den ekologiska statusen inte är god är övergödning 
och påverkan av miljögifter. Dessa miljöproblem har inte generell 
spridning i kommunen utan är mer lokala problem i vissa områden. Olika 
övergödningseffekter förekommer i fem vattenförekomster och är lokaliserade 
till Bolmen och dess tillflöden. Den sydöstra delen av kommunen utgör 
kommunens jordbruksbygd och är en relativt välbefolkad landsbygd.  
God ekologisk status uppnås inte i två vattenförekomster: övre och 
nedre delarna av Anderstorpaån, där höga halter av zink påverkar 
statusbedömningen.  

När det gäller kemisk status i ytvatten så finns det en generell påverkan på 
alla vattenförekomster i Sverige av kvicksilver och PBDE i fisk. Gränsvärden 
för detta bedöms överskridas överallt i landet. I övrigt så uppfylls inte 
god kemisk ytvattenstatus i tre vattenförekomster: övre Anderstorpaån, 
nedre Anderstorpaån och Bolmen. Anderstorpaån har en omfattande 
miljögiftsproblematik som omfattar tungmetaller, klorerade lösningsmedel m.m. 
där halterna av nickel slår igenom på bedömningen av kemisk status. Orsaken 
till belastningen har i källfördelningsstudier pekat på den stora förekomsten 
förorenade områden i avrinningsområdet. När det gäller tungmetaller kan inte 
heller belastning från dagvatten helt uteslutas. I Bolmen handlar det om förhöjda 
halter av nickel och polyaromatiska kolväten i sjöns sediment.

För grundvattenförekomsterna så uppfyller alla god kvantitativ 
och kemisk status. En riskbedömning har också gjorts där fem av 
grundvattenförekomsterna pekas ut om att där finns risk för att god kemisk 
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status inte uppnås i framtiden. Den största riskfaktorn bedöms vara 
förekomsten av förorenad mark men också vägar utgör en riskfaktor. Detta 
gäller bland annat för de två stora grundvattenförekomsterna i Nissadalen, 
Hulegård-Risamossen och Gislaved-Alabo, till vilka huvuddelen av den 
kommunala vattenförsörjningen är lokaliserad till. 

Planförslagets påverkan på MKN för vatten
Ställningstaganden som kan ha en betydande negativ påverkan på 
miljökvalitetsnormerna för vatten är i första hand byggnation som medför 
ökad belastning av avlopps- och dagvatten på yt- och grundvatten det vill 
säga ökade övergödnings- och miljögiftspåverkan. Vidare så kan också den 
fysiska påverkan öka genom byggnation eller andra exploateringar i strandnära 
lägen. Försurningsfrågorna bedöms däremot inte påverkas. Planförslaget 
innehåller också ett antal olika ställningstaganden som ska säkerställa att 
exploateringsinriktningarna inte medför försämrad vattenstatus.

Planen föreskriver generellt en utökad bostadbyggnation, och att 
vattenanknutna lägen ska sökas i tätorter samt ger möjliget till att byggnation 
inom ett antal så kallade LIS-områden. Risk för ökad påverkan av avloppsvatten 
och dagvatten motverkas av ställningstaganden om krav skyddsnivå för 
enskilda avlopp, ställningstaganden om utbyggnad av kommunalt vatten- och 
avlopp, ställningstagande om prioriterat grundvattenskydd samt inriktningar 
för kommunens dagvattenhantering. Planens förslag om bostadsbyggnationen 
bedöms därför inte medföra någon försämrad vattenstatus vad gäller 
övergödning eller miljögifter.

Infrastrukturåtgärder i form av förbifart av väg 26 förbi Smålandsstenar och 
en sammanbindning av väg 604 vid Anderstorp med väg 26 söder om 
Gislaved finns med i planförslaget. Påverkan på vattenstatusen kan vara flera. 
Nissan kan utsättas av fysisk påverkan genom att den förlängda väg 604 
ska passera ån på ett ställe, och väg 26 förbifart Smålandsstenar passerar 
ån på två ställen. Påverkan på vattendragets fysiska miljö bedöms ändå vara 
begränsad utifrån att en mycket liten del av vattendraget berörs vilket inte bör 
medverka till att statusklassningen försämras. Det kräver dock att utformingen 
av passagerna anpassas, vilket inte är något som styrs av planförslaget. 
Påverkan på och risk för påverkan på yt- och grundvattenkvalitet bedöms 
inte öka. När det gäller väg 604: s förlängning kommer den att dras inom 
grundvattenförekomsten Gislaved-Alabo samt Nissan. Samma trafikmängder 
passerar idag vattenförekomsterna på befintliga vägar i området. När det gäller 
förbifart Smålandsstenar så innebär planförslaget en förbättrad situation när 
det gäller risk för påverkan på grundvattenförekomsten då trafik flyttas utanför 
grundvattenförekomsten Hulugård-Risamossen. Planförslaget uttrycker också 
mera allmänt en inriktning om ett förstärkt grundvattenskydd.

Förorenade områden bedöms utgöra huvudorsaken till att vare sig ekologisk 
eller kemisk status inte uppnås i två ytvattenförekomster och utpekas som 
orsak till risk att god grundvattenstatus inte uppnås. Planförslaget medför inte 
någon ytterligare risk för försämring. Med den inriktning som föreslås minskas 
belastningen från förorenade områden.      
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7.1 Berörda riksintressen

RIKSINTRESSEN                                              Beskrivning av mål och konflikter

Fiske:

1) Bolmen 1) Yrkesfisket ses som en viktig näringsgren. 
Fritidsfiske kan utgöra konflikt.

Järnväg:

1) Kust-till kust banan 1) Förutsättning för resecentrum i Hestra ska 
undersökas, med syfte att öka persontrafiken.

Vindbruk:

1) Bolmen 1) Hinderfri zon inom MSA-område för försvarets 
flygplats Hagshult.
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RIKSINTRESSEN                                              Beskrivning av mål och konflikter

Vägar:

1) Riksväg 26

2) Riksväg 27

1) Förbifart Smålandsstenar avser att förbättra 
tätortsmiljön i Smålandsstenar. Dragning 
mellan 604/27 och 26 avser att förbättra 
trafikförutsättningarna. Trafiksäkerhetsåtgärd av 
väg 26.
2) Dragning mellan 604 och 26 avser att förbättra 
trafikförutsättningarna. Trafiksäkerhetsåtgärd av 
väg 27.

Kulturmiljö: 

1) Finnvedens folkland 

2) Villstad
3) Sandvik

1) Bebyggelse ska anpassas till riksintresset. 
Utveckling inom området ska samverksa med 
Värnamo kommun.
2) Inga förslag berör området. Reservatsskyddat.
3) Inga förslag berör området. Reservatsskyddat.

Friluftsliv: 

1) Bolmen

2) Isaberg/Rannebo

1) Tillgängligheten för friluftslivet riskerar att 
begränsas av LIS-områden.
2) Lis-områden, men påverkar ej nämnvärt. 
Utpekat som olämpligt område för vindkraft.

Naturvård: 

1) Mossjön och   
   närliggande mossar
2) Radan-Svanån- 
   Stengårdshultasjön
3) Vattlasjöområdet
4) Kättesjömossen

5) Ingelsbo
6) Ettö
7) Örnaholm
8) Nissan nedströms 
   Nissasjöarna
9) Anderstorps    
    stormosse
10) Harydsmossen och 
   Rövamossen
11) Våtmark vid 
   Sandserydssjön
12) Isberga
13) Risamossen
14) Draven
15) Fegen

1) Inga förslag berör området. Generella föreskrifter 
om skydd av våtmarker.
2) Angränsande Lis-områden, bedöms inte utgöra 
konflikt. 
3) Specifika föreskrifter om skydd.
4) Inga förslag berör området. Generella föreskrifter 
om skydd av våtmarker.
5) Specifika föreskrifter om skydd.
6) Reservatsskyddat. Lis-området i närheten.
7) Specifika föreskrifter om skydd. 
8) Ny vägdragning mellan 604/27-26 korsar 
område.  
9) Reservatsskyddat. Utveckling av turism och 
friluftsliv.
10) Specifika föreskrifter om skydd av våtmarker.

11) Generella föreskrifter om skydd av våtmarker.

12) Generella föreskrifter om skydd.
13) Generella föreskrifter om skydd av våtmarker.
14) Reservatsskyddad.
15) Reservatsskyddad. Rörligt friluftsliv ska 
stimuleras.
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7.2 Berörda Natura 2000-områden
Natrua 2000-områden har ett formellt skydd genom miljöbalken. 

Natura 2000-område                                             Beskrivning av mål och konflikter

Art- och habitatdirektivet:

1) Tunnabo
2) Kruvebo-Yxebo
3) Isberga hage
4) Villstad
5) Gräfthult
6) Nennesmo
7) Anderstorps       
   stormosse
8) Äspås
9) Kättesjö mossar
10) Draven
11) Ettödeltat
12) Stenbrohult
13) Mossebo
14) Sunnaryd
15) Södra Svinhult
16) Svinhultsåsen
17) Tunnabo

1) Ingen påverkan av planförslaget.
2) Ingen påverkan av planförslaget.
3) Ingen påverkan av planförslaget.
4) Ingen påverkan av planförslaget.
5) Ingen påverkan av planförslaget.
6) Ingen påverkan av planförslaget.
7) Ingen påverkan av planförslaget.
8) Ingen påverkan av planförslaget.
9) Ingen påverkan av planförslaget.
10) Ingen påverkan av planförslaget.
11) LIS -område nära angänsande.
12) Ingen påverkan av planförslaget.
13) Ingen påverkan av planförslaget.
14) Hagmarker som ligger i direkt anslutning till 
färjeläget och turistbyrån vid Bolmen där utveckling 
för turismen ska främjas. 
15) Ingen påverkan av planförslaget.
16) Ingen påverkan av planförslaget.
17) Ingen påverkan av planförslaget.

Fågeldirektivet:

1) Fegen
2) Anderstorps      
    stormosse
3) Draven

1) Rörliga friluftslivet kan utgöra konflikt mot fågelliv.
2) Ingen påverkan av planförslaget.
3) Ingen påverkan av planförslaget.
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8.1 Planens betydande miljöpåverkan
En miljökonsekvensbeskrivning ska ta upp det som av planförslaget kan anses 
ge betydande miljöpåverkan, men kan även lyfta upp andra konsekvenser som 
är intressanta för kommunens utveckling.

Den nya översiktsplanen, ÖP16, är generellt hållen och består av 
ställningstaganden av olika karaktär och detaljeringsgrad. Den övergripande 
ambitionen är att en hållbar utveckling ska gynnas. Utifrån planens karaktär 
har analysen i MKB:n gjorts i ett brett perspektiv och baserats på de tio 
preciseringarna till miljömålet God bebyggd miljö. De förslag i ÖP16 som enligt 
analysen i MKB har potentiellt betydande miljöpåverkan är förslag om:

• Utveckling av de åtta tätorterna.
• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen -LIS.
• Bygga vid vatten i tätorter.
• Mark för miljöfarlig verksamhet.
• Förbifart Smålandsstenar.
• Väg mellan Väg 604/27 och väg 26.
• Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad.

Men slutsatsen är också att det finns risk för miljöpåverkan på grund av 
otillräcklig styrning inom områdena för bebyggelseutveckling, klimathantering, 
kulturmiljö och grönstrukturer och natur. Nedan följer en kortare redogörelse för 
konsekvenserna av ovan nämnda förslag.

Utveckling av de åtta tätorterna
En utveckling av alla tätorter i kommunen utifrån sina egna förutsättningar 
med exempelvis bostadsbyggande, kollektivtrafik, samhällsservice utgör 
förutsättningarna för ett mer socialt hållbart inkluderande samhälle. Ambitionen 
om 800 nya bostäder kan tillgodose de olika behov som finns hos olika 
grupper i samhället. Samtidigt krävs att lokaliseringar i tätorterna inte inkräktar 
på grönstruktur och rekreationsområden, att de är lokaliserade för att undvika 
översvämningar och andra risker och att de har god tillgänglighet till service 
av olika slag. Det finns idag avsatt mark i fördjupade översiktsplaner och 
färdiga detaljplaner i kommunen som bedöms kunna rymma en utbyggnad av 
föreslagen omfattning. Däremot så kanske det inte finns planlagd eller utpekad 
mark för bostäder i alla tätorter som uppfyller dagens krav på exempelvis 
klimatanpassning eller är tillräcklig utredd föroreningssituation.

Ett utökat byggande i kommunens alla tätorter förstärker transportbehovet 
i kommunen och medför risk för ökad klimatpåverkan. Planens 
ställningstaganden om kollektivtrafik, spårbunden trafik, cykelvägar m.m. är 
mycket viktiga för att minska risken för ökad klimatpåverkan.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen -LIS
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ger en ökad möjlighet för utveckling 
av landsbygden, är positiv från ett socialt perspektiv och ger möjlighet till 
attraktiva bostadslägen eller till att utveckla verksamheter inom turism/friluftsliv.
Det finns en viss risk att allmänhetens tillgänglighet till stränderna i Gislaveds 
kommun minskar totalt sett. Samtidigt är omfattningen av LIS-områden
i förhållande till befintligt strandlängd i kommunen liten. Det finns också en risk 
att tillgängligheten minskar vid särskilt attraktiva sjöar eller att förutsättningarna 
för djur- och växtlivet försämras i det enskilda fallet. Urvalsprocessen av LIS- 

8 SLUTSATSER AV PLANENS KONSEKVENSER
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områden, hänsyntagande till djur- och växtlivet i avgränsningen av områden 
och att varje områdes särskilda krav på tillgänglighet och skydd prövas i det 
enskilda fallet, minskar risken för sådana effekter.

Bygga vid vatten i tätorter
Planen har en ambition om att utveckla bebyggelse utmed vattendrag och sjöar 
i tätorterna. Vattenära lägen för bostäder är i sig attraktiva men medför också 
andra, psykologiska, positiva effekter med att bo vid vatten och ha fri utsikt.
Byggande vid vatten kan medföra risker för översvämning och erosion eller 
att man gör intrång i värdefulla natur- eller rekreationsmiljöer. Men om dessa 
risker beaktas så kan en omvandling av vanligt förekommande industriområden 
i vattenära lägen till bostadsområden medföra att tillgängligheten till 
strandområden ökar i tätorterna. Förorenade områden i anslutning till gammal 
industrimark i vattennära lägen är vanligt förekommande i kommunen. Ett 
långsiktigt arbete med att omvandla sådana områden kan också medföra 
minskad föroreningsbelastning på mark och vatten.

Mark för miljöfarlig verksamhet
Planförslaget anger att kommunen ska ha planlagd mark för miljöfarliga 
verksamheter och ska underlätta för miljöfarliga verksamheter som är
olämpligt placerade, att omlokalisera. Det gynnar både hälsa och miljö att se till 
att verksamheter med miljöpåverkan lokaliseras på platser där störningarna är 
som minst. Riktlinjerna för hur industrietableringar ska hanteras i fördjupade
översiktsplaner bör stärkas för att inte negativa miljö- och hälsopåverkande 
effekter ska uppstå.

Förbifart Smålandsstenar
Planförslaget om en förbifart Smålandsstenar på väg 26 har uppenbara positiva 
miljö- och hälsoeffekter i tätorten. Minskat antal människor som blir bullerstörda, 
mindre utsläpp inne i tätorten, säkrare trafikmiljö, minskade barriäreffekter och
mindre risk för påverkan på viktiga grundvattenförekomster. En ny väg innebär 
ett intrång i landskapet med nya barriäreffekter och risk för ökad trafikmängd 
med ökade koldioxidutsläpp. Förslaget bedöms medföra total sett positiva 
miljö- och
hälsoeffekter.

Väg mellan Väg 604/27 och väg 26
En förbindelse mellan väg 604/27 och väg 26 i en sträckning söder om 
Gislaveds tätort föreslås för att få goda vägkommunikationer från väg 26
och mot Anderstorp och Gnosjö. Vägen skulle också tillgängliggöra de östra 
industriområdena i Gislaved för trafik söderifrån och avlasta tätorten från tung 
trafik. En förbifart skulle medföra minskade miljö- och störningseffekter från 
trafik inne i Gislaved.

En ny vägsträckning medför intrång i landskapet och innebär också en 
barriär mellan tätorten och naturområdena söder om tätorten. Tillgång till 
grönområden skapar vardagskvalitet och rekreationsmöjligheter samt har 
positiva hälsoeffekter. En sträckning söder om Gislaveds tätort innebär att orten 
innesluts av vägar. Hur stor barriäreffekten blir beror bland annat på hur
nära orten som vägen dras.

Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad
Planen föreslår ett antal riktlinjer för hur vindkraft ska etableras. 
Vindkraftsutveckling utgör en viktig del i hur kommunens mål om ökad 
produktion av förnyelsebar energi ska uppnås. Riktlinjerna syftar till att kunna 
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etablera vindkraft men undvika negativa effekter av lokaliseringen. Förslaget 
presenterar också områden där vindkrafteblering ska undvikas. Förslaget om
generella krav på radarstyrd hinderbelysning kan medföra att 
vindkraftsutbyggnad begränsas. Vidare så kan frånvaron av utpekande lämpliga
områden också minska intresset för att bygga ut vindkraft i kommunen och 
minskar möjligheten att nå klimatmålen.

8.2 Nollalternativ
Nollalternativet utgörs av den tidigare översiktplanen, ÖP06. Noll- och 
planalternativ skiljer sig inte nämnvärt men en del inriktningar i ÖP16 mot 
klimatanpassning, sociala frågor samt att utvecklingsområdena täcker in 
hela kommunens yta gör att planalternativet (ÖP16) har en större bredd och 
eventuellt bättre styrning mot vissa mål än vad nollalternativet har.

8.3 Miljökvalitetsnormer
Planens bedöms inte negativt påverka miljökvalitetsnormer för luft eller vatten. 
I kommunen bedöms inga miljökvalitetsnormer för luft överskridas. När det 
gäller miljökvalitetsnormer för vatten så uppfylls inte god vattenstatus i ett stort 
antal vattenförekomster men planförslaget bedöms inte medverka till någon 
försämring. Däremot så bedöms ett antal ställningstaganden exempelvis inom 
vatten- och avlopp och förorende områden att medverka till en förbättrad
vattenstatus.
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9 ÅTGÄRDER FÖR UPPFÖLJNING

ÖP16 utifrån 
miljömålet God 
bebyggd miljö

Konsekvenser Åtgärder

HÅLLBAR SAMHÄLLSPLANERING

Integration och 
jämställdhet:

Barn och unga:

Landsbygden:

Klimatanpassning:

Ambitionen i ÖP är bra men avsaknaden 
av tydligare och riktade mål mot 
jämställdhet och integration kan göra 
arbetet i fysiska planeringssammanhang 
eftersatt.

Risk att barn och ungas perspektiv och 
miljöer som bör vara anpassade till dem 
inte tas i tillräckligt beaktande vid fortsatt 
planering.

Risk att landsbygsfrågorna inte blir 
synliggjorda i planeringen.

Brist på riktlinjer och analyser i ÖP16 
kan ge negativa ekonomiska och 
miljömässiga konsekvenser i och med 
klimatrelaterade olyckor.

Förslag att införa sociala 
konsekvensbeskrivningar i den fysiska 
planeringen.

Tydligare mål om barnperspektiv i den 
fysiska planeringen i ÖP16 skulle gynna 
det fortsatta arbetet.

Uppdaterade underlag för 
landsbygdsutveckling skulle gynna en 
hållbar utveckling.

Tydligare mål och ambitioner om vikten 
av klimatanpassning skulle gynna det 
fortsatta arbetet. Prioritering kan göras i 
den kommande handlingsplanen för ÖP16.

HÅLLBAR BEBYGGELSESTRUKTUR

Bebyggelsestruktur:

Bostäder:  
LIS

Bygga vid vatten:

Risk för ökade koldioxidutsläpp.

Risk för minskad tillgänglighet kring 
sjöarna, särskilt i attraktiva lägen som vid 
Bolmen som ligger inom riksintresse för 
friluftsliv. 

Risk för ras av åbranter på grund av 
erosion

Risk för att tillgängligheten till 
vattendragen minskar, beroende på
bebyggelsens utformning.

Risk för intrång i viktiga naturmiljöer när 
vatten och vattenbryn generellt fungerar 
som spridningskorridorer och är rika 
livsmiljöer.

Strategiskt arbete skulle kunna gynna 
kollektivtrafiken och särskilt närtrafiken.

Att vid planering inom LIS-områden särskilt 
beakta behoven och därmed anpassa den 
fria passagen för rörligt friluftsliv i områden 
för riksintresse för friluftsliv och i tätorter.

Fler underlag om riskerna för ras i 
erosionsbenägna jordar i kommunen 
behövs.

Att i fortsatt planering med fördjupade 
översiktsplaner, detaljplaner och bygglov 
beakta och analysera riskerna om 
begränsningar av friluftsliv.

Frågan har relevans på landskapsnivå och 
därför skulle ett övergripande strategiskt 
arbete kunna motverka konsekvenserna 
så att utbyggnad sker på rätt sätt och på 
rätt plats och så att inte biologiska värden 
för blå-gröna strukturer minskar.

Här sammanfattas de konsekvenser som kan ge negativa effekter och förslag 
på åtgärder ges för att undvika eller minska dessa effekter i den fortsatta 
planeringen. 
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ÖP16 utifrån 
miljömålet God 
bebyggd miljö

Konsekvenser Åtgärder

FORTS. HÅLLBAR BEBYGGELSESTRUKTUR

Verksamheter: Riktlinjer för hur lokalisering av nya 
verksamhetsområden ska göras
saknas, risk att helhetsbild går förlorad.

För att nå en hållbar utveckling behövs 
mer analyser på kommunövergripande 
nivå.

INFRASTRUKTUR

Förbifart 
Smålandsstenar:

Väg 604/27-26:

Stickspår till järnväg 
för godstransport:

VA:

Ny väg kan ge ökade trafikmängder och 
ökade koldioxidutsläpp. 

Påverkar landskapet där dragningen 
kommer ske, bland annat i form   
av ekologiska barriäreffekter.

Vägen blir en barriär mellan Gislaveds 
tätort och det omgivande landskapet. 

Ny väg kan ge ökade trafikmängder och 
ökade koldioxidutsläpp.

Trafikflöden inne i de tätorter där frågan 
är aktuell påverkas av lokaliseringen av 
stickspår och eventuella tillhörande om- 
och avlastningsplatser. 

Risk för att hanteringen av dagvatten 
bara ses ur ett tekniskt perspektiv 
när det i avseende om blå-gröna 
strukturer, särskilt i tätorter, finns 
många aspekter att hantera utifrån 
estetik, klimatanpassning och biologisk 
mångfald.

Analys bör ingå i fortsatt planering.

Barriäreffekter kan minimeras med över/
undergångar.

Lokaliseringsalternativ och alternativa 
lösningar kan noga utredas för att minska 
konsekvenser. Samt att barriäreffekter 
minimeras med över/undergångar.

Analys bör ingå i fortsatt planering.

Lokaliseringsalternativen bör i 
utredningsskeden noga genomarbetas för 
att minimera tung trafik inne i tätorter och 
andra känsliga områden.

Ett strategiskt dagvattenhanteringsarbete 
bör initieras där alla dimensioner i 
dagvattenhantering ingår i kommande 
handlingsplan för ÖP16. 

KOLLEKTIVTRAFIK, GÅNG OCH CYKEL

Inga direkt utläsbara negativa 
konsekvenser av planförslaget.

Följa redan framtagna handlingsplaner.

NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN

Värdefull natur: Ambitionerna om hitta attraktiva 
områden för bebyggelse eller nya 
vägsträckningar kan utgöra en negativ 
påverkan den biologiska  infrastrukturen.

Mer kunskapsunderlag och analyser om 
grönstruktur på landskapsnivå behövs.
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ÖP16 utifrån 
miljömålet God 
bebyggd miljö

Konsekvenser Åtgärder

FORTS. NATUR OCH GRÖNOMRÅDEN

Värdefulla 
vattenmiljöer:

Närnatur och 
grönstruktur:

Att bygga vid vatten kan ge fysisk 
påverkan på vattendrag och stränder 
i samband med bebyggelse och 
klimatanpassningsåtgärder (vallar etc).

Nettoeffekten av försurningen riskerar 
att öka i och med målet om lokalt 
producerad förnyelsebar energi.

En ny väg mellan 604/27 till väg 26 
kan begränsa tillgängligheten mellan 
Gislaveds tätort och ut i landskapet 
beroende på vägens utformning och 
dragning.

Ett övergripande strategiskt arbete 
kan motverka konsekvenserna så att 
utbyggnad sker på rätt sätt.

Askåterföring hindrar konsekvenserna.

En alternativ lösning eller en dragning 
längre från Gislaveds tätort skulle minska/
avstyra konsekvenserna.

KULTURVÄRDEN I BEBYGGD MILJÖ

Kulturvärden: Risk för att frågorna inte beaktas 
tillräckligt mycket i den fortsatta 
planeringen och att värdefulla 
kulturmiljöer därmed skadas som följd. 

LIS-områden i Broaryd, Skeppshult och 
vid Stengårdshultasjön sammanfaller 
med områden med särskilt värde för 
landskapsbild och/eller bebyggelse med 
kulturhistoriskt värde.

Kulturmiljöunderlagen behöver uppdateras 
med nya inventeringar. Översikt och nya 
strategier behövs för att förvaltning av 
dessa ska fungera och kulturmiljöer som 
resurs ska kunna tillvaratas och utvecklas.

Särskild hänsyn bör tas vid prövning av 
ärenden inom LIS-områden i Broaryd, 
Skeppshult och vid Stengårdshultasjön 
angånde kulturmiljön och utformning/
lokalisering av ny bebyggelse.

GOD VARDAGSMILJÖ

Inga direkt utläsbara negativa  
konsekvenser av planförslaget.

HÄLSA OCH SÄKERHET

Förorenade 
områden:

Buller:

Radon:

Ambitionen i ÖP16 är bra, men ytterligare 
kartläggningar och kunskap behövs 
för att kunna göra rätt prioriteringar i 
planeringen.

Utökade verksamheter vid motorbanan 
och sportflygplatsen i Smålandsstenar 
kan orsaka mer buller.

Viss risk finns för att byggnatione sker på 
mark med förhöjda radonhalter.

En analys över vilka områden som berörs 
bör göras och ingå i prioriteringen av 
åtgärder. Länsstyrelsen tar fram underlag 
under 2016.

Frågan behandlas i detaljplan/prövning.

Behov av redaonmätningar vid 
detaljplanering bör beaktas. 
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ÖP16 utifrån 
miljömålet God 
bebyggd miljö

Konsekvenser Åtgärder

HUSHÅLLNING MED ENERGI OCH NATURRESURSER

Vindkraft: Målet i kommunens klimat- och 
energistrategi om andelen förnyelsebart 
producerad energi riskerar att inte nås på 
grund av utdragna prövningsprocesser 
och att kommunen endast pekar ut  
områden som anses olämpliga för 
etablering.

Behov om radarstyrd hinderbelysning 
prövas i det enskilda fallet.

Utpekande av lämpliga områden skulle ge 
en bättre vägledning.

HÅLLBAR AVFALLSHANTERING

Inga direkt utläsbara negativa 
konsekvenser av planförslaget.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §385 Dnr: KS.2013.26 212

Antagande av kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 för
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Förslag till kommunomfattande översiktsplan ÖP 16 har ett
utvecklingsperspektiv och fokuserar på fem olika områden. Rikt näringsliv,
bredare utbildningsmöjligheter, utbyggd och förstärkt infrastruktur, fler och
attraktiva bostäder samt inkluderande samhälle.

Förslag till kommunomfattande översiktsplan har varit utsänt på samråd under
tiden 7 mars 2016 - 27 maj 2016. Materialet har sänts ut via mail och post till
ca 300 myndigheter, organisationer, grannkommuner m. fl. Materialet har även
funnits tillgängligt på kommunens hemsida. En fyrsidig annonsbilaga har gått ut
till alla hushåll i kommunen.

Stormöten har hållits på 7 platser med ca 200 deltagare. I Gislaved,
Smålandsstenar och Anderstorp har ordnats Drop in för att träffa politiker vid
sammanlagt 6 tillfällen. Sammanlagt beräknas ca 150 personer deltagit i dessa
aktiviteter. Tjänstemän har åkt med bokbussen på 9 olika turer i kommunen
och mött ca 200 invånare boende på landsbygden. Sammanlagt inkom 46
skriftliga yttranden.

Planförslaget ställdes sedan ut för utställning. Planförslaget har varit på
utställning från 8 augusti 2016 till den 7 oktober 2016.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har diskuterat inkomna synpunkter och
förslag till förändringar har inarbetas.

Beslutsunderlag
ÖP 16-planförslag, utställningsversion
Utställningsutlåtande
Länsstyrelsens granskningsyttrande daterat 7 oktober 2016
ÖP 16- planförslag, samrådsversion
Samrådsyttrande
Kommunstyrelsen den 21 juni 2016, § 212
Kommunstyrelsen den 29 februari 2016, § 70
Protokoll från styrgrupp KSAU 2015-2016
Kommunstyrelsen den 16 november 2016, § 365

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till förslaget.

Peter Bruhn (MP): Att på s.16 efter meningen " Lärmiljön ska inbjuda till
skapande och kreativitet" lägga till -entreprenöriellt lärande.

Niclas Palmgren (M) med instämmande av Margareta Lindgren (S) och Peter
Bruhn (MP): Bifall till förslaget och till Peter Bruhns (MP) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Peter Bruhns (MP) yrkande och finner att
kommunstyrelsen beslutar enligt detta.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-11-30 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 385 (forts.)

Kommunstyrelsen beslutar

att på s.16 efter meningen " Lärmiljön ska inbjuda till skapande och
kreativitet" lägga till -entreprenöriellt lärande och att denna förändring
ska inarbetas i dokumentet inför kommunfullmäktiges sammanträde den
15 december 2016..

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att     anta kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun ÖP16,

att    upphäva kommunomfattande översiktsplan för Gislaveds kommun ÖP
06,

att     fördjupningen av översiktsplanen för Burseryds tätort antagen av
kommunfullmäktige den 25 februari 1993, § 21 ska fortsätta att gälla,

att   fördjupningen av översiktsplanen för Hestra tätort antagen av
kommunfullmäktige den 26 februari 1998, § 15 ska fortsätta att gälla,

att     fördjupningen av översiktsplanen för Reftele tätort antagen av
kommunfullmäktige den 17 juni 1998, § 62 ska fortsätta att gälla,

att     fördjupningen av översiktsplanen för Smålandsstenar/ -Skeppshult tätort
antagen av kommunfullmäktige den 19 augusti 1999, § 66 ska fortsätta
att gälla,

att     fördjupningen av översiktsplanen för Anderstorps tätort antagen av
kommunfullmäktige den 22 juni 2005, § 62 ska fortsätta att gälla,

att     fördjupningen av översiktsplanen för Broaryd tätort antagen av
kommunfullmäktige den 22 maj 2008, § 59 ska fortsätta att gälla,

att     fördjupad översiktsplan för Isabergsområdet antagen av och
kommunfullmäktige den 13 december, 2012 § 183, Gislaveds kommun
och kommunfullmäktige den 20 december, 2012 § 144, Gnosjö kommun
ska fortsätta att gälla,

att     fördjupningen av översiktsplanen för Gislaved tätort antagen av
kommunfullmäktige den 20 juni 2011, § 76, och reviderad av
kommunfullmäktige den 21 september 2015, § 122 ska fortsätta att gälla,
samt

att     upphäva Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) antagen av
kommunfullmäktige 27 februari 2014, § 31.

Expedieras till:
Utvecklingsenheten
Kommunfullmäktige
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Styrgruppens förslag till        2016-10-26 

Utställningsutlåtande  
Förslag till kommunomfattande översiktsplan ÖP16 Gislaveds kommun. 
Förslaget har varit utställd 8 augusti – 7 oktober 2016.  
Totalt har 18 yttrande inkommit varav 2 yttrande från privatpersoner. 
 
 
ALLMÄNT 
Synpunkt i samråd 

 
Avsändare 

 
Beslut efter samråd 

 
Synpunkt i utställning 

 
Förslag till beslut 

Saknar ett övergripande 
ställningstagande för 
utvecklingen av Gislaveds 
kommuns landsbygder 

Toppen på Gislaved Kommunen har valt att inge 
göra ett specifikt 
landsbygdsprogram utan att ta 
med hela kommunen i 
översiktsplanen. Skrivningarna 
kompletteras för att förtydliga 
landsbygdsfrågorna. 

Oroliga att landsbygdsfrågorna blir 
synliggjorda i planeringen, vilket 
också bekräftas i MKB till ÖPn. 
Hur hanterar kommunen denna 
risk? 

Kommunens beslut kvarstår 
och kommunen kommer inte 
göra ett specifikt 
landsbygdsprogram utan 
hanterar hela kommunen i 
översiktsplanen. 

Saknar kommunens 
förhållningssätt till hållbar 
utveckling på lokal nivå 

Toppen på Gislaved Kommunstyrelsen bedömer att 
hela planen gynnar hållbar 
utveckling. 

Toppen anser att MKB: inte lever 
upp till de krav på 
konsekvensbeskrivning som finns i 
PBL 3 kap 6,9§§. Är det verkligen 
lagligt att inte redovisa mer än 
miljökonsekvenser under samråds- 
och utställningsriden?  
 
De saknar också en tydligare 
beskrivning kring hur kommunen 
kan veta att planen leder till 
hållbar utveckling? 

Miljökonsekvensbeskrivningens 
(MKB) syfte och innehåll styrs 
av Miljöbalken, (1998:808) 6 
kap, 12 §. MKB:n är, utöver 
kraven i MB, baserad på en 
riktningsanalys av ÖP16 utifrån 
miljömålet God bebyggd miljö 
med fokus på människans 
livsmiljö, och täcker således in 
kraven i PBL 3 kap 6,9 §§. 
 
Kommunen anser att ÖP16 
leder till hållbar utveckling då 
alla dimensionerna finns 
hanterade i dokumentet.  

 Hylte kommun  Plankarta vatten behöver 
kompletteras då Träppjaån har 
dåligt ekologisk stats och Bolmen 
inte uppnår god kemisk status. 

Plankartan vatten visar 
prioriterade vattendrag som ej 
uppfyller miljökvalitetsnormer.  
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Utvecklingsområde Social hållbarhet (sid 12-19) 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Definition öppna mötesplatser 
saknas 

Tekniska nämnden Läggs till i 
ordförklaringarna 

Definition saknas fortfarande Se underlagshäfte 
Mötesplatser daterat 
20160119 

 Toppen på Gislaved  Familjecentraler ska utgöra en viktig 
del i det förebyggande arbetet. 
 
Vad menar kommunen med detta? 
Är en följdverkan över nedläggning 
av BVC i Hestra att även 
läkarmottagningen läggs ner. 

Kommunen anser att 
familjecentraler är en 
viktig del i det 
förebyggande arbetet för 
barn och unga men 
organisering av BVC och 
läkarmottagning är en 
fråga för Region 
Jönköpings län. 
 
Löpande texten i 
dokumentet kompletteras 
kring två familjecentraler.  
 
 

Ställningstagandet ”Unga ska 
stimuleras till entreprenörskap” 
ändras till ”Unga ska stimuleras 
till ett entreprenöriellt 
förhållningssätt” 

Barn- och utbildningsnämnden Ingen ändring. Ställningstagandet ändras till unga 
ska stimuleras till ett entreprenöriellt 
förhållningsätt 

Ställningstagandet ändras 
inte 

En kulturskola för andra 
kulturella yttringar som dans 
drama och konst kompletterar 
musikskolans verksamhet 

Barn- och utbildningsnämnden Begreppet kulturskola 
kvarstår. 
Ställningstagandet 
kompletteras med 
bild/konst. 

Ställningstagandet ändras till 
”Musikskolan utvecklas bäst som en 
egen verksamhet. En Kulturskola för 
andra kulturella yttringar som dans, 
drama och konst kompletterar 
musikskolans verksamhet och stora 
samarbetsmöjligheter finns för dessa 
verksamheter. 

Ställningstagandet ändras 
inte 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Toppen på Gislaved  Ställningstagandet kommunen ska 

sträva efter förskolor i större 
enheter. 
Vad blir detta för konsekvenser för 
Landbogårdens förskola i Öreryd? 

Ingen fråga för 
översiktsplanen 

Ställningstagande ”Vård och 
omsorgsboende ska finnas i hela 
kommunen” avser de åtta 
tätorterna bör det framgå 

Toppen på Gislaved ”Ställningstagandet ändras 
till: Vård- och 
omsorgsboenden ska 
finnas att tillgå för 
kommunens invånare med 
behov och med geografisk 
spridning i kommunen.” 

Det nya ställningstagandet är både 
intetsägande och märkligt 
formulerat. De anser att det behöver 
omformuleras och förtydligas för att 
bli begripligt. 

Ställningstagandet kvarstår 

 

Utvecklingsområde – Mark (sid 20-33) 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden  En struktur för gatu- och 

cykelvägsystem ska finnas. Vad 
menas med ställningstagandet och 
vad vill man uppnå. TN anser att 
ställningstagandet bör förtydligas 
genom en omformulering 

Ställningstagandet 
förtydligas 
En sammanhållen struktur 
för gatu- och 
cykelvägsystem ska finnas 
inom alla tätorter 

 Bygg- och miljönämnden  ÖP16 bör kompletteras med ett 
ställningstagande som skyddar 
flygverksamheten vid Anderstorps 
motorbana om man avser att den 
ska kunna utvecklas 

Frågan hanteras i 
kommande FÖP för 
Anderstorp. 

 Bygg- och miljönämnden  ÖP16 bör kompletteras med ett 
ställningstagande om att man i 
framtida fördjupade översiktsplanen 
för Smålandsstenar Skeppshult ska 
se över trafiksituationen för den 
tunga trafiken till och från Västra 
industriområdet 

Frågan hanteras i 
kommande FÖP i 
Smålandsstenar/ 
Skeppshult 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Hylte kommun  Hylte kommun bedömer att 

utpekade näraliggande LIS-områden 
på båda sidor om kommungränsen 
kan verka ömsesidigt förstärkande 
för landsbygdsutvecklingen i 
området. 

Noterat 

Utpekade LIS-områden vid 
Karshultasjön, Majsjön, 
Illeråsasjön och Kyrkesjön 
uppfyller inte kriterierna för 
LIS-område 

Länsstyrelsen Några argument för att ta bort 
områdena vid nämnda sjöar 
finns inte att hitta i 
Länsstyrelsens yttrande. Ny 
genomlysning av områdena har 
gjorts i ÖP16. Inga 
kommentarer finns till denna. 
Föreslagna områden kvarstår i 
planen. 

Synpunkten sedan samrådet kvarstår Områdena tas inte bort. 
Kommunen delar inte 
länsstyrelsens uppfattning,  
 
Komplettera 
Plandokumentet och LIS-
häftet med texten: 
Länsstyrelsen delar inte 
kommunens uppfattning 
om att LIS-områden är 
lämpliga vid sjöarna 
Illeråsasjön, Karshultasjön, 
Kyrksjön och Majsjön. 
Enligt Länsstyrelsen 
uppfyller områdena inte 
kriterierna för LIS-
områden. 
Endispensansökan kan 
alltid överprövas av 
Länsstyrelsen. 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Byggande på landsbygd bör 
stimuleras både i LIS-områden 
och utanför 

Toppen på Gislaved Kompletterande 
ställningstagande? 

Vad menas med detta? Toppen kan 
inte hitta något kompletterande 
ställningstagande 

Den löpande texten 
kompletteras. 

Finns inte tillräckligt med LIS-
områden i ”Toppen”. Områden 
för permanent boende. LIS-
område i Radaholm, Tåbo och 
runt hela Stengårdshultasjön 

Toppen på Gislaved Komplettering sker med 
Radaholm som LIS-område. 
I Tåbo och runt 
Stengårdshultasjön är det svårt att 
uppfylla kriterierna som krävs för 
ett LIS-område. 
I Tåbo finns möjlighet att skapa 
attraktiva tomtlägen med sjöutsikt 
utanför strandskyddat område. 

Varför är inte ett större LIS-område 
utpekat runt Stengårdshultasjön 

Ett LIS-område ska bland 
annat knytas till befintlig 
bebyggelse/verksamhet 
och ska inte påverkar 
naturvärden negativt. 
Stengårdshultasjön har 
sparsam bebyggelse i 
anslutning till sjön vilket 
minskar antalet möjliga 
områden. Sjön är också 
riksintresse för 
naturvården och regionalt 
värdefullt vatten vilket 
innebär restriktivitet när 
det gäller etablering av 
LIS-områden 

 Värnamo kommun  Positivt med LIS-områdena vid 
Bolmen 

Noterat 

 Privat  Motsätter sig att Fagerberg klassas 
som sammanhållen bebyggelse. 

Bygg- och 
miljöförvaltningen anser 
att Fagerberg bör utgöra 
samlad bebyggelse se 
särskilt yttrande. 

Önskan att MKN ska 
tydliggöras avseende 
planprocesser 

Länsstyrelsen Övergripande ställningstagande 
kan formuleras i dokumentet. 
Hanteringar i processer bör finnas 
i rutinbeskrivningar 

MKN för vatten och luft har i 
huvudsak givits en relevant 
behandling i översiktsplanen 

noterat 
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- infrastruktur 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Riksintresset Hestra som är 
station med resandeutbyte bör 
redovisas i ÖP:n 

Trafikverket Dokumentet kompletteras Riksintresset Hestra som 
station behöver tydliggöras 
på sid 26 

Texten kompletteras 
ytterligare 

De nationella och regionala 
transportplanerna bör nämnas 
som gemensamma beslutande 
verktyg för att genomföra 
viktiga infrastrukturåtgärder. 

Trafikverket Kopplingen till nationella och 
regionala frågor förtydligas i 
dokumentet. 

Trafikverket ser det som 
positivt att ÖP16 
omnämnt de nationella 
och regionala 
transportplaner 

Noteras 

Ta bort vägreservatet för en 
eventuell östlig dragning av 
förbifart Smålandsstenar-
Skeppshult 

Privat Vägreservatet kvarstår. Byggande 
av vägar har mycket långsiktiga 
perspektiv. 

Delar inte kommunens 
åsikt. Dels för att huvudelen 
av industrierna finns på den 
andra sidan av 
Smålandsstenar samt att 
industrierna i Burseryd och 
Broaryd får en bättre 
logistik för sina transporeter 

Vägreservatet kvarstår 

Den tunga trafiken genom 
Smålandsstenar är det stora 
problemet. Prioriteringen 
måste vara att flytta ut 
Nissastigen från 
Smålandsstenar 

Privat Hanteras i fördjupningen av 
översiktsplanen. Vissa av de 
förbättringsåtgärder som föreslås 
kan eventuellt genomföras utan 
större planläggning 

Bygg en kringled från Norra 
industriområdet till söndra 
industriområdet för att få 
bort en del av den tunga 
trafiken från cenrum och då 
samtidigt ösa ev. 
trafikproblem, vid Welands 
nybyggnation 

Frågeställningen hanteras i 
kommande fördjupning av 
översiktsplanen för 
Smålandsstenar/Skeppshult 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Utpekat som funktionellt 
prioriterade vägar; 
26,27,153,604,151 och 597 

Trafikverket Texten kompletteras Föreslagna åtgärder i ÖP16 
är stora och kostsamma. 
Ingen av åtgärderna finns 
med som namngivna 
projekt i den nationella eller 
regionala transportplanen 
för 2015-2025. 
Trafikverket önskar 
kontinuerlig dialog kring 
framtida 
infrastrukturplanering. 

Noterat 

 Trafikverket  Trafikverket anser att det 
bör framgå i planen att en 
god ljudnivå i första hand 
uppnås via 
samhällsplanering i form av 
lokalisering och utformning 
av bebyggelse och inte 
genom skyddsåtgärder. 

Inte en fråga som hanteras i 
ÖP 

 Värnamo kommun  Framhåller betydelsen av 
stråken Halmstad-Värnamo-
Nässjö, väg 153, väg 27 

noterat 

Mycket restriktivt när det 
gäller anslutningar och 
exploateringar intill större 
vägar och järnvägar. 

Trafikverket Kommunens utveckling är 
beroende av att anslutningar 
till befintliga vägar kan görs. 

Trafikverket vill understryka 
att en säker framkomlighet 
prioriteras och är restriktiva 
till nya anslutningar. Ny 
trafikalstrande verksamhet 
kan tex ställa krav på 
planskild anslutning som i 
huvudsak ska bekostas av 
kommun/exploatör. 

Kommunen utgår från att 
Trafikverket är ansvarig för 
trafikverkets vägar och 
järnvägar i 
samhällsplaneringen och 
deltar i finansieringen av 
förändringar.  
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden  Landsbygdsvägarna ska 

förbättras. TN anser att 
ställningstagandet bör 
omformuleras så att 
innebörden blir tydligare 

Ställningstagandet kvarstår 

Säkerhetsavstånd till olika 
ledningar bör anges 

EON Redovisas i särskild bilaga EON önskar att 
regionnätledningar och 
fördelningsstationerna har 
stor betydelse för regionen 
och de vill därför att dessa 
redovisas i såväl planens 
verbara led som i dess kart 
del. 

Skyddsavstånd finns redovisat 
i särskild bilaga 4 enligt EONs 
tidigare önskemål 

 EON  Då vissa ändringar har skett 
gällande magnetfält sedan 
samrådsyttrande 
beträffande barns 
exponering för lågfrekventa 
magnetfält så uppmanas 
kommunen att göra 
detsamma i den fysiska 
planeringen 

Underlagshäften revideras 
med gällande regler.  
 
 

 LRF Västbo Kommungrupp  Alla hushåll och 
arbetsställen ska ha 
möjlighet att ansluta sig till 
ett höghastighetsnät. Samt 
all utbyggnad av nät är 
prioriterat både på 
landsbygd och i tätort 
 
Lokala alternativ ska 
stöttas, både på landsbygd 
och i tätort 

Ställningstagandet 
omformuleras till att 
 
Kommunen eftersträvar att 
alla hushåll och arbetsställen 
ska ha möjlighet att ansluta sig 
till ett höghastighetsnät. 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 LRF Västbo Kommungrupp  Full mobiltäckning ska 

eftersträvas 
Texten kompletteras med 
 
Kommunen äger inte frågan 
utan anser att ansvarig 
myndighet ska hantera frågan 
 

Kraftfullare skrivningar om 
underhåll och förbättringar av 
landsbygdsvägar bör tillkomma. 

Toppen på Gislaved Nytt ställningstagande? Ett mer konkret 
ställningstagande rörande 
kvalitén på vägarna som 
utnyttjas för daglig pendling 
och yrkestrafik. De hittar 
ingen komplettering och 
undrar därför vart denna är 
och vad den innehåller. 

Ställningstagandet kvarstår 
men texten kompletteras 
 
Brev skickat till Trafikverket 

 
 

- näringsliv 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Ett aktivt jordbruk ska 
stimuleras 

Privat 
 

Ställningstagande finns Värna den tätortsnära 
miljön, inkluderande 
tätortsnära 
jordbruksmarken som ej 
ska exploateras 

Ställningstagande finns 

 LRF Västbo kommungrupp  Hållbart jord- och 
skogsbruk ska eftersträvas 

Ställningstagandet 
kompletteras med Hållbart 
jord- och skogsbruk  

Ställningstagandet ”Ekologisk 
produktion ska eftersträvas” 
ändras till ”Hållbar produktion 
ska eftersträvas” 

LRF Västbo kommungrupp Ställningstagandet 
omformuleras 

Tillkomsten av gles 
bebyggelse på landsbygden 
ska underlättas 

Ställningstagande finns redan 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Synpunkter lämnas på 
underlagshäftet ”Näringsliv” 

LRF Västbo kommungrupp 
Gislavedsregionens Handelsråd 

Revidering av underlaget 
”Näringsliv” 

Synpunkter lämnas på 
underlagshäftet 
”Näringsliv” 

Noterat 

 Hylte kommun 
Värnamo kommun 

 Viktigt att kommunen 
samråder med 
grannkommuner vid 
vindkraftsetableringar inom 
3 km från kommungräns 

Önskemålet noteras 

 

Utvecklingsområde – Vatten (sid 33-39) 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Värnamo kommun  Viktigt att samarbeta i 

grund- och ytvattenfrågorna, 
tycker det är positivt med 
planens focus på vatten 

noterat 

Ställningstagandet 
”Grundvattenresurserna ska 
skyddas” ändras till ”Stora 
vattentäkter i kommunen ska 
ges formellt skydd” 

Tekniska nämnden Ställningstagandet avser inte 
vattentäkter utan alla 
grundvattenresurser i 
kommunen. Skyddet kan te x 
bestå i att inte tillåta vissa 
exploateringar. 

Den breda formuleringen av 
ställningstagandet minskar 
dess styrande verkan 

Ställningstagandet kvarstår 

Ställningstagandet ”Grundvatten 
ska ges prioritet vid avvägning 
mot andra intressen” ändras till 
”Skyddet av vattentäkter ska 
generellt ges företräde 
gentemot andra intressen” 

Tekniska nämnden Ställningstagandet avser ett 
vidare begrepp än vattentäkter.  

I vilken omfattning ska 
grundvatten prioriteras 
gentemot andra intressen, 
överallt och alltid? 

Ställningstagandet kvarstår 
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Tekniska nämnden  Grundvatten i anslutning till 

vägar ska förbättras. 
Detta finns inte som ett 
ställningstagande i va-policyn, 
ställningstagandet börs tas 
bort eller 
avgränsas/tydliggöras genom 
en omformulering 

Ställningstagandet ändras 
inte då kommunen ansvar 
för grundvatten enligt EU: 
ramdirektiv för vatten 

Ställningstagandet ”Gislaveds 
kommun ska ha en säker, 
klimatanpassad och hållbar va-
försörjning som bidrar till 
bebyggelseutvecklingen i 
kommunen. Naturens tillstånd 
ska väga tyngst när 
prioriteringar av åtgärder för 
allmänt va planeras” ändras till ” 
Gislaveds kommun ska ha en 
säker , klimatanpassad och 
hållbar va-försörjning som 
bidrar till bebyggelseutveckling i 
kommunen. VA-hanteringen ska 
utformas och skötas så att 
människors hälsa tryggas och 
att påverkan på miljön 
minimeras.” 

Tekniska nämnden Tyngst byts ut mot tung i det 
befintliga ställningstagandet 

Synpunkten från samrådet 
kvarstår 

Ställningstagandet 
omformuleras till 
 
”Gislaveds kommun ska ha 
en säker, klimatanpassad 
och hållbar va-försörjning 
som bidrar till 
bebyggelseutveckling i 
kommunen. VA-
hanteringen ska utformas 
och skötas så att 
människors hälsa tryggas 
och att påverkan på miljön 
minimeras.” 

 

 

 

 

 



12 
 

Risker (sid 40-43) 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Översvämningsproblematik och 
klimatanpassning behöver 
aktualiseras i de fördjupade 
översiktsplanerna 

Länsstyrelsen Sker vid revidering av 
fördjupningarna 

ÖP:n saknar ett uppdaterat 
och medvetet 
förhållningssätt i 
frågerställningar kring 
översvämningsfrågor och 
klimatanpassning med 
koppling till hälsa och 
säkerhet. 

Inget ytterligare 
ställningstagande men  
kommunen avser att 
påbörja kartläggning av 
översvämnings-, ras- 
skred-, och erosionsrisker 
ska fortsätta. Riskområden 
ska beaktas vid planering 
och lovgivning 
 

Erosionsförhållanden i 
anslutning till Nissan bör 
uppmärksammas. Risk för ras 
och skred finns 

SGI Texten kompletteras  Den digitala kartan 
kompletteras och detta 
finns redovisat i 
underlaget Risk daterat 
2016-01-07  

Okända geotekniska säkerhets 
problem kan finnas i kommunen 

SGI  Viktigt att kommunen 
beaktar de geotekniska 
säkerhetsfrågorna i den 
fortsatta planeringen 

noterat 
 

Ställningstagandet ” 
Kommunens ska medverka till 
att förorenade områden som 
påverkar miljön och människors 
hälsa utreds” ändras till 
”Kommunen ska medverka till 
att potentiellt förorenade 
områden utreds 

Tekniska nämnden Ställningstagandet ändras till 
”Kommunen ska medverka till att 
potentiellt förorenade områden 
utreds 

Korrigera enligt 
samrådsredogörelsen 

Ställningstagandet ändras 
enligt 
samrådsredogörelsen 

Ställningstagandet ”Kommunen 
ska driva på att saneringar 
genomförs” ändras till 
”Kommunen ska driva på att 
efterbehandlingar genomförs” 

Tekniska nämnden Ställningstagandet ändras till 
”Kommunen ska driva på att 
efterbehandlingar genomförs” 

Korrigera enligt 
samrådsredogörelsen 

Ställningstagandet ändras 
enligt 
samrådsredogörelsen 
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Geografiska utvecklingsområden (sid 44-61) 
- Toppen 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
LIS-område runt hela 
Stengårdshultasjön 

Toppen på Gislaved 
Öreryds LRFavdelning 

Svårt att genomföra med hänsyn 
till de kriterier som krävs 

Synpunkterna från samrådet 
kvarstår 

Ett LIS-område ska bland 
annat knytas till befintlig 
bebyggelse/verksamhet 
och ska inte påverkar 
naturvärden negativt. 
Stengårdshultasjön har 
sparsam bebyggelse i 
anslutning till sjön vilket 
minskar antalet möjliga 
områden. Sjön är också 
riksintresse för 
naturvården och regionalt 
värdefullt vatten vilket 
innebär restriktivitet när 
det gäller etablering av 
LIS-områden 

 

- Nissadalen 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Erosionsbenägna jordar längs 
med Nissan  

SGI Redovisas på kartan  Den digitala kartan 
kompletteras och detta 
finns redovisat i 
underlaget Risk daterat 
2016-01-07  
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Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
Ställningstagandet ”Tätorterna 
Gislaved, Hestra, 
Smålandsstenar och Skeppshult” 
tas bort 

Tekniska nämnden Nytt kapitel om ställningstaganden 
som ska styra fördjupningar läggs 
till i plandokumentet 

Synpunkten från samrådet 
kvarstår 

Ställningstagandet 
kvarstår, innehåll i 
fördjupade översiktsplaner 
finn i ställningstagande på 
sid 11 

Riksintresset Nissan nedströms 
Nissasjöarna fel avgränsning 

Länsstyrelsen I översiktsplanen kan kommunen 
och länsstyrelsen komma överens 
om deras exakta avgränsning och 
precisera de värden som gör att 
de är av riksintresse. Enligt 
Boverket 

Riksintresset Nissan är 
felaktigt avgränsat. 
Länsstyrelsen har kännedom 
om kommunens synpunkter 
på avgränsiningen och har 
vidarebefordrat dessa till 
Naturvårdsverket. 

Kommunens bedömning 
kvarstår 

 
- Reftelebygden 

Synpunkt i samråd Avsändare Beslut efter samråd Synpunkt i utställning Förslag till beslut 
 Värnamo kommun  Positiv på en 

mellankommunal samverkan 
kring Finnveden folkland och 
eventuella utvecklingsfrågor 

Noterat 
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Planen som antas av 
kommunfullmäktige består av en 
textdel och tre kartor
Karta 1 visar olika intressen som bl a är utpekade av 
staten.

-
tendirektiv.

Plandokument

3

Plandokumentet har en beskrivande text som i stort 
handlar om dagsläget. Politikens viljeinriktning redovisas 
under ”Ställningstagande” i gula rutor.

För att få en bredare kunskap om alla de aspekter som 
ligger till grund för den kommunomfattande översiktspla-
nen hänvisas till de framtagna underlagshäftena samt till av 
kommunfullmäktige tidigare antagna strategier, planer och 
program. 

När planen antagits ska en handlingsplan upprättas. Den 
kommer att ange hur de olika ställningstagandena ska 
genomföras och vem som förväntas göra det.
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• Plandokument antas av kommunfullmäktige.
• Underlagshäften antas inte och kan efterhand kom-

nu redovisade för hålla materialet aktuellt.

Översiktsplan för
Gislaveds kommun

4
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Översiktsplanens funktion

Översiktsplanen ska var ett redskap för att nå visionen. 
För att kunna hantera hur olika ställningstagande ska 
prioriteras görs en handlingsplan. Denna blir sedan ett 
underlag för hur budgeten ska hanteras. En uppföljning av 
handlingsplanen görs i kommunens årsredovisning.

För att förtydlga bl.a. den fysiska markanvändningen görs 
fördjupningar av översiktsplanen. Dessa ska i sin tur stödja 

att gälla tills nya antagits. I vilken ordning de ska göras om 
hanteras i handlingsplanen.

-
tagna strategier kan komma att tas bort. Underlagshäftena 
ska kontinuerligt ajourföras.



Gislaveds kommun är platsen 

och har en god relation till. 

Inledning
Planen strävar efter en hållbar utveckling. Detta innebär 
bland annat att ge förutsättningar för exploatering, bevara 
för att kunna visa upp och behålla livsmiljö för människor, 
djur och växter. För att detta ska kunna ske måste olika 
hänsynstagande ske vid planering, bygglovgivning och ge-
nomförande av olika åtgärder. Ett hållbart samhälle kräver 
kunskap, handlingskraft, uthållighet och samarbete.

Hållbarhetsbegreppet innehåller ekologisk hållbarhet, 
social hållbarhet, kulturell hållbarhet och ekonomisk 
hållbarhet.

6

Underlagshäften
• Klimat
• Landskapsanalys Vision 2040

Visionen har antagits av kommunfullmäktige och ligger till 

grund för den kommunomfattande översiktsplanen.

Översiktsplanen ska vara ett redskap 
för att uppnå visionen.

HESTRA

BURSERYD

ANDERSTORP

GISLAVED

REFTELE

BROARYD

SMÅLANDSSTENAR

SKEPPSHULT
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Ställningstagande
-  Kommunen ska arbeta för ett breddat 

näringsliv.

-  Kommunen ska tillskapa utbildningar som 
attraherar olika branscher och ger nya 
möjligheter.

-  Infrastruktur i form av bredband, vägar 
och järnvägar ska stärka hela kommunen.

-  Förutsättningar för att kunna bygga 
 bostäder, som är  attraktiva för olika 

-  Gislaveds kommun ska vara en kommun 
som inkluderar alla invånare.

Översiktsplanen har ett starkt utvecklingsperspektiv 
och kommunen fokuserar på fem områden för att 
uppnå visionen. En planeringsförutsättning är att det 

Underlagshäften
• Klimat
• Landskapsanalys

Alla frågor hänger samman och vissa är förutsättning-
ar för varandra.

För att skapa innovativa miljöer och ett breddat nä-
ringsliv är det viktigt att ta tillvara naturmiljöer, främja 
kultur- och fritidssektorn samt kulturarvet.

Tillgången till bredband är en förutsättning för att öka 
it-användningen och därmed för att kunna bo och 
driva företag i hela kommunen samt för att kunna ta 
tillvara de möjligheter till ökad konkurrens och inno-
vationskraft som utvecklingen ger. Det är även viktigt 
för att kunna utöva sina medborgliga rättigheter och 
skyldigheter. 

Bostäder är en förutsättning för att människor ska 
kunna leva och verka i kommunen. 

Ett rikt näringsliv är beroende av kompetens, vilket 
bredare utbildningsmöjligheter kan bidra till. 

Det inkluderade samhället tar tillvara alla invånare i 
kommunen.
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Fem viktigaste frågorna
• Rikt näringsliv
• Bredare utbildningsmöjligheter
• Utbyggd och förstärkt infrastruktur
• Fler och attraktiva bostäder
• Inkluderande samhälle
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Gislaveds kommun 2016 – 2030
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Ställningstagande
Direkt koppling till Regionala utvecklings-
planen:
-  Gislaveds kommun ska arbeta för att 
 bibehålla en konkurrenskraftig industri.

-  Näringslivet ska breddas.

-  Översiktsplanen ska präglas av ekologiskt, 
socialt och kulturellt ansvarstagande.

Region
Gislaveds kommun ingår i Region Jönköpings län i 
landskapet Småland.

Kommunens översiktsplan relaterar till den Regionala 
utvecklingsstrategin RUS. 
RUSen har två målområden: Mål för näringsliv och mål 
för livsmiljö. Den består vidare av fyra delstrategier 
som är de mest avgörande för länets fortsatta utveck-
ling:

• En internationellt ledande industriregion
• Ett breddat näringsliv med betoning på kunskapsin-

tensiva företag
• Ett inkluderande samhälle
• En global livsmiljö

Utredning om ny regiondelning i Sverige pågår.

Ställningstagande
-  Kommunen ska samverka/samråda i alla 

frågor som berör relation med annan 
kommun.

-  Kommunen strävar efter att överbrygga 
administrativa gränser.

Grannar
Beskrivning
Kommunen har nio grannkommuner och tre grannlän.
Grannkommunerna är Vaggeryd, Gnosjö, Värnamo, 
Jönköping (i Jönköpings län), Ljungby (i Kronobergs 
län), Hylte, Falkenberg (i Hallands län) samt Svenljunga 
och Tranemo (i Västra Götalands län). 

Underlagshäften
• Gislaved idag



Gislaveds kommun 2016 – 2030
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Underlagshäften
• Landskapsanalys

Faktaruta

Den högsta punkten i kommunen är Karlbergsåsen i Stengårds-

Fegen, Stengårdshultasjön, Majsjön och Nissasjöarna.

Landskap
Gislaveds kommun är en typisk skogskommun. Norra 
delen tillhör Småländska sköldens högland och den södra 
till Södra Smålands urbergsslätt. Kommunens norra del 
är mer höglänt medan den södra delen är låglänt. Större 
delen av terrängen är kuperad, men höjden över havet 

-

domineras av skogar, sjöar och mossar på en näringsfattig 
berggrund. 

Gnejs
Amfibolit
Granit
Granitoid till syenitoid 

Berggrundskarta, SGU
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Hög 345,13

Låg 96,29
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Gislaveds kommun 2016 – 2030
Morän är den dominerande jordarten i kommunen följt av 
organiska jordarter så som torv. Stråk av isälvssediment, 
främst sand och grus, framträder också tydligt längs med 
vattendragens dalgångar. En grov indelning av kommunens 

norra delen med sina karga barrskogar och myrlandskap, 
den sydvästra delen med sitt småbrutna skogs- och sjö-
landskap och den sydöstra delen med bördigare jordbruk-
skaraktär.

Ätran, Nissan och Lagan som delar kommunen i tre hu-
vudavrinningsområden, som i sin tur delas upp i totalt sex 
delavrinningsområden.  Vattnets väg genom kommunen 
har haft stor betydelse för landskapets utformning. Under 
istiden utövade vattnet direkt påverkan på landskapet när 
isen rörde sig genom landskapet.

Ett landskap är ett område så som det uppfattas av 
människor och vars karaktär är resultatet av påverkan av 
och samspel mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. 
Landskapets kultur och natur har alltid varit och är viktigt 

Naturmiljöer och grönstrukturer utgör allt från större 
skogsområden, till parker, alléer, vattenmiljöer och närna-
tur. De är viktiga för att värna den biologiska mångfalden 
och bevara rekreationsvärden. De kan också ge ekosys-
temtjänster som kan bidra till ett mer robust samhälle. 
Bevarande och rätt användande av naturmiljöer och na-
turresurser utgör en viktig del i den hållbara utvecklingen. 

Det är alltid människor som gör kulturarvet.  Nuvarande 
och kommande generationer bör ha tillgång till en mång-
fald av kulturmiljöer. Kulturmiljövärden ger förutsättningar 
för attraktiva boende- och livsmiljöer. Det kan handla om 
bebyggelsens utformning eller landskapets karaktär.

Isälvssediment
Morän
Berg

Torv

Älvsediment, sand
Lera, silt

Jordartskarta, SGU

H est r a

G is la ve d

An de r st o r p

Bu r se r yd

Sm ål an ds st e na r

R ef t el e

Sk ep ps hu lt

Br o ar y d

Hestra

Smålandsstenar

Broaryd

Burseryd

Gislaved

Anderstorp

´

Avrinningsområden

Ätrans
avrinningsområde

Lagans
avrinningsområde

Nissans
avrinningsområde

Ställningstagande
-  Natur- och kulturmiljön ska utvecklas 

som en resurs för folkhälsa, rekreation 
och grund för besöksnäringen.

-  Kulturmiljön ska värnas och vara en del 
i att människor ska känna sig hemma i 
Gislaveds kommun.
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Gislaveds kommun 2016 – 2030
Kommunstruktur
Tätorterna är Anderstorp, Broaryd, Burseryd, Gislaved, 
Hestra, Reftele, Skeppshult och Smålandsstenar. 

-
del bor i Gislaved, som är kommunens centralort med 
huvuddelen av den kommunala organisationen. Anderstorp 
är den påtagliga industriorten och kompletterar Gislaved 
i många avseende när det gäller service m.m. Smålands-

är moderbolag i koncerner. Orten fungerar som ett 
undercentrum för den södra delen av kommunen. Reftele 
är tätorten i kommunens mest framträdande jordbruks-
område och präglas av industrin. Hestra med omgivningar 
är kommunens besöksområde men har också livskraftig 
industri. Burseryd är kommunens mest särpräglade bruks-
ort. Broaryd är ett litet villasamhälle med industrier som 
expanderar starkt. Skeppshult är ett mindre villasamhälle 

följande lite större bebyggelsekoncentrationer; Sunna-
ryd, Hällabäck, Arnåsholm, Öreryd, Ås, Tallberga, Sporda, 
Gryteryd, Vä, Nennesmo, Valdshult, Stengårdshult, Våthult, 
Bosebo, Båraryd, Villstad och Kållerstad.

Kommunens landsbygdsdelar har olika karaktär, allt från 
större sammanhängande jordbruksområde i sydöst till 
småbruksområden i sydväst och stora skogsområden i 
norr. Alla delar har koppling till arella näringar.

Reftele, Burseryd och Broaryd dras mot Smålandsstenar. 
Boende i Smålandsstenar liksom i Hestra söker sig också 
till Gislaved.

Gislaved-Anderstorp ligger nära varandra. De växer mer 
och mer samman genom de verksamhetsområden som 

i Gislaved och Anderstorp kompletterar varandra, vilket 
gör dem starka i förhållande till andra orter. Orterna har 
också gemensam arbetsmarknad, bostadsmarknad och 
teknisk försörjning. 

Avståndet mellan Smålandsstenar och Skeppshult har 
krympt allt eftersom Södra Industriområdet har vuxit 
söderut. Orterna ses i ett sammanhang från planerings-
synpunkt. Storleksrelationerna mellan orterna gör att 
Smålandsstenar dominerar. Arbetspendling sker i båda 
riktningarna.

södra delen har ett stort utbyte med Hylte och Halm-
stad medan den norra delen har naturligare kontakt med 
Gnosjö, Jönköping och Borås. Största delen av kommunen 
vänder sig också mot Värnamo bland annat beroende på att 
sjukhuset är lokaliserat där.

Underlagshäften
• Gislaved idag

Ställningstagande
-  Kommunens struktur med många 
 tätorter ska bibehållas och förstärkas.
 

-  Gislaved är centralorten i kommunen.

-  Basservice i form av dagligvaror, driv-
 medel, post, grundläggande betaltjänster 

och apoteksombud ska eftersträvas i alla 
tätorterna.

-  Anderstorp och Gislaved samplaneras.

-  Smålandsstenar är servicecentrum för 
den södra delen av kommunen.

-  Smålandsstenar och Skeppshult 
 samplaneras.

-  De tre större orternas centrum ska 
 förstärkas för att upplevas som kreativa, 

trivsamma och trygga.

-  Hestra/Isabergsområdet vidareutvecklas 
som kommunens besökscentrum.

-  Reftele utgör navet i utvecklingsområdet 
Reftelebygden.

-  Burseryd är centrum i Fegenområdet.

-  Broaryd är en expanderande industriort 
som förstärker sitt marknadsläge i  

 förhållande till väg 153.

-  Landsbygd och tätorter ska stärka 
 varandra.

- Jord- och skogsbruk är landsbygdens 
grundpelare.

-  Kommunens tätorter planeras i fördjup-
ningar av översiktsplanen.

- Fördjupningarna för tätorterna ska minst 
hantera följande ämnesområden:

 • Grundläggande förutsättningar för markens användbarhet
  * Geotekniska förhållanden
  * Översvämningsrisker och instängda områden
  * Markföroreningar
  * Arkelogi
 • Infrastruktur
 • Områden för bostadsbyggande
  * Förtätningar av centrala delar
 • Områden för verksamheter
 • Grönstruktur
 • Bevarandevärda områden, vegetation,   

  bebyggelse m m
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Gislaveds kommun 2016 – 2030
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Demografi
en positiv befolkningsutveckling fram till sekelskiftet. Där-

Befolkningsökningen genom tiderna beror till största 

långa tider haft födelseöverskott. Medelåldern ökar för 
både kvinnor och män i kommunen. 

runt om i världen och andelen med utländsk bakgrund 

invandrar till Sverige är i yrkesaktiv ålder samtidigt som 
andelen äldre är mycket lägre än befolkningen i övrigt. 

De tillhör en av Sveriges fem minioritetsgrupper som har 
pekats ut av staten.

Ambitionen är att kommunen ska växa för att komma över 

för att utveckla ett hållbart samhälle.

Ställningstagande
-  Fler än 30.000 invånare i Gislaveds 
 kommun 2030 är en planerings-
 förutsättning.

-  Utrikes födda och personer med utländsk 
bakgrund ska ses som individer och inte 
som en homogen grupp.

-  Ökad mångfald i orternas boendemiljöer 
ska eftersträvas.

öppna mötesplatser som uppmuntrar till 
initiativ och möjliggör aktiviteter. 

-  Kommunen ska verka för att Gislaveds 

 område eller motsvarande.

Underlagshäften
• Integrationsstrategi
• Mötesplatser
• Tillgänglighetsstrategi
• Folkhälsostrategi
• Gislaved idag
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Utvecklingsområden-Social hållbarhet
In

tr
e
ö
r,
 G

is
la

ve
d

s 
B

ib
lio

te
k

Allmänt
Människorna i kommunen är utgångspunkt för plane-
ringen. Möjligheten för hur de ska kunna ha ett gott liv 
påverkas i många stycken av den planering som kommu-
nen gör. För att uppnå en social hållbarhet krävs bostäder, 
mötesplatser, aktiviteter, arbetstillfällen, trygghet och 
tillgänglighet. För att detta ska bli verklighet krävs att allt 
samverkar och att det skapas ett inkluderande samhälle.

Ställningstagande
-  Samhällsplaneringen ska utgå från 
 individerna i kommunen.

-  Kommunen ska arbeta för en hälsovänlig 
samhällsmiljö med förutsättningar för 
individen att få det stöd den behöver.

-  Alla oavsett bakgrund ska ges möjlighet 
att ingå i ett inkluderande samhälle.

-  Barn och ungdomar ska få trygga och 
goda uppväxtförhållanden.

Kultur- och fritids-
aktiviteter
Ett levande kulturliv är viktigt för välfärden och demokra-
tin. Kulturens och föreningslivets betydelse är stor för en 
hållbar samhällsutveckling vad gäller mångfald, jämställdhet, 
miljö och social sammanhållning. Kultur- och fritidsaktivite-
ter främjar och utvecklar människors kreativitet, vilket har 
betydelse för förnyelse och innovationsförmåga.

-
tiviteter. Mycket är baserat på ett aktivt föreningsliv. 
Musik, dans och olika sportaktiviteter är kännetecknande 
för Gislaveds kommun. En prioriterad grupp i kommu-
nens satsningar är ungdomar. Speciell ungdomssatsningar 

idrottsanläggningar.

-
turella och andra fritidsaktiviteter i kommunen.

Ställningstagande
-  Kulturens- och föreningslivets betydelse 

och potential för kommunens tillväxt ska 
vidareutvecklas och synliggöras.

-  Mötesplatser för kulturella och fysiska 
aktiviteter ska stimuleras. 

 betjänar hela kommunen.

-  Folkbiblioteken i Gislaveds kommun ska 
bidra till såväl enskilda människors 

 personliga utveckling som samhälls-
 utveckling.

Underlagshäften
• Mötesplatser
• Biblioteksplan
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Ställningstagande

 förvaltas och förädlas.

-  Planeringen för bostadsbyggandet ska 
ske ur ett hållbarhetsperspektiv såväl ur 
ekonomiska, ekologiska, kulturella som 
sociala aspekter.

med olika upplåtelseformer, storlekar 
och typer av boenden för människor med 
olika behov.

-  Tillgängligheten i bostadsbeståndet och 
utemiljön ska öka för att stimulera 

 kvarboende.

-  Minst 800 nya bostäder ska tillkomma 
varav 200 av dessa ska vara i form av  

-
munen.

Underlagshäften
• Bostadsförsörjningsriktlinjer

Utvecklingsområden-Social hållbarhet
Boende

Största andelen hyresbostäder ägs av det kommunala 

lediga lägenheter. 

Bostadsbyggandet har varit lågt de senaste åren. Lägenhe-

hyreshusbyggande.

Exempel på lägenhetslösning i
kv Gripen, i Gislaved
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Utvecklingsområden-Social hållbarhet
Utbildning
Allmänt
Utbildning är ett prioriterat område och handlar om både 
barns lärande och vuxenutbildning. Gislaveds kommun 
saknar i stort eftergymnasiala utbildningar och ser behov 
av samverkan med universitet, högskolor och andra 
aktörer.

Näringslivet efterfrågar nya kompetenser och behovet av 
både grund- och vidareutbildningar är stor.

Grund- och gymnasieskolan är styrd av staten genom 
skollag och läroplan mm. Den statliga styrningen har två 
mål; kunskapsmål och sociala mål. Den kommunala uppgif-
ten är att ge förutsättningar för att de nationella styrdo-
kumenten kan följas.

Skolor
Grundskolor

är integrerad i grundskolan. I anslutning till alla skolor 

Gymnasieskolor

gymnasiesärskolan, kommunal vuxenutbildning, särskild 
utbildning för vuxna och svenska för invandrare samt 
högskoleutbildningar (inkl yrkeshögskoleutbildningar) och 
uppdragsutbildningar.

-
nella program, nio yrkesförberedande och fem studieför-
beredande program samt introduktionsprogram.  Läsåret 

nationella program och individuella program.

Motorsportsgymnasiet i Anderstorp erbjuder tre olika 
inriktningar inom fordon- och transportprogrammet samt 
introduktionsprogrammet.

Stora Segerstad Naturbrukscentrum har gymnasieut-
bildning på naturbruksprogrammet inom lantbruk, skog, 

och utbildningar för vuxna, t.ex. yrkeshögskoleutbildningar, 
uppdragsutbildningar och fortbildningar.
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Underlagshäften
• Gislaved idag

Utvecklingsområden-Social hållbarhet
Ställningstagande
-  Samverkan ska ske med omgivande 
 samhälle.

-  Kopplingen mellan utbildning och 
 arbetsmarknad ska stärkas.

utbildning sker.

-  Utbildningsutbudet ska förstärkas 
 framför allt genom eftergymnasiala 
 utbildningar.

-  Ett ökat fokus ska ske på vuxen-
 utbildning.

ska utvecklas inom ramen för en framti-
da kulturskola.

-  Lärmiljön ska inbjuda till skapande och 
kreativitet till ett entreprenöriellt läran-
de.

- Unga ska stimuleras till entreprenörskap.

Vuxenutbildning

-
ka för invandrare (SFI).

Högskolan på hemmaplan erbjuder yrkeshögskolepro-
gram, högskoleprogram och fristående kurser på distans, i 
samarbete med högskolor och universitet i hela Sverige.

Yrkeshögskola är utbildningar som är baserade på arbets-
livets kompetensbehov och som bedrivs i nära samarbete 
med näringslivet. 

Musikskola
Musikskolan är en verksamhet som ger barn från årskurs 

som är intresserade har möjlighet att ingå i kommunens 

olika åldrar.

Övriga kulturutbildningar

för kulturförvaltningens verksamhet, liknande verksamhet 
inom bild- , konstområdet saknas.
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Utvecklingsområden-Social hållbarhet
Samhällstjänster/
offentlig service
Allmänt
Samhällstjänster innehåller funktioner som ger vård, 
omsorg, trygghet och service till individer i olika skeden i 
livet.

Individ- och familjeomsorg
Målsättningen är att garantera den enskilde en skälig 
levnadsnivå och goda levnadsvillkor och att säkerställa att 
barn och ungdomar i Gislaveds kommun ges möjlighet till 
trygga uppväxtvillkor. 

Arbetet består bland annat av förebyggande och stödjan-
de insatser, ofta i samarbete med andra delar i samhället 
som skolan, sjukvården, arbetsförmedlingen och försäk-
ringskassan. Verksamheten innefattar även arbete med 
integration och arbetsmarknadsinsatser.

Underlagshäften
• Gislaved idag

Ställningstagande
-  Förebyggande verksamhet ska 
 prioriteras.

-  Stöd till barn, unga och familjer ska ut-
vecklas.

-  Familjecentralerna ska utgöra en viktig 
del i det förebyggande arbetet.

Underlagshäften
• Gislaved idag

Ställningstagande
- Fler öppna förskolor ska stimuleras.

- Barnomsorg ska erbjudas de som arbetar 
på obekväma arbetstider.

förskolor etableras, sträva efter förskolor 
med minst 3-4 avdelningar för att kunna 

-
tet och service.

Barnomsorg
Barnen i förskolan ska få del av en god pedagogisk verk-

och att barn får erbjudande om plats. Förskolans verksam-
het riktar sig till barn från ett år till och med att de börjar 
förskoleklass.

I Gislaveds kommun bedrivs förskoleverksamhet i förskola 
och i pedagogisk omsorg (dagbarnvårdare). Kommunen 
erbjuder även omsorg på kvällar, nätter och helger. Det 

ett samarbete mellan kommunen och Region Jönköpings 
län. 
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Ställningstagande
-

senterade lokalt i Gislaveds kommun.
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Ställningstagande
-  Kommunen ska verka för att alla oavsett 

funktionsnedsättning ska ha möjlighet till 
en tillfredsställande livskvalite. 

att tillgå för kommunens invånare med 

få möjligheten att kunna bo kvar hemma. 

-  Den digitala delaktigheten, inklusive 
e-hälsa, ska utvecklas för att förstärka 
trygghet och kvalite.

-  Satsning ska ske på förebyggande verk-
samhet.

-  Minst 200 lägenheter i form av Senior-
 boende 70+ ska tillkomma. 

Underlagshäften
• Gislaved idag
• Tillgänglighetsstrategi

Vård- och omsorg
Kommunens omsorg för äldre erbjuder hemvård (hem-
tjänst, hemsjukvård) samt vård- och omsorgsboende.

ske när omvårdnad i eget boende, med insatser som hjälp 

Hemtjänst erbjuds till den som behöver hjälp men inte 
är i behov av eller inte vill bo på ett särskilt boende. I 
kommunen organiseras hemtjänsten i två områden. Hem-
tjänsten kan även erbjudas av andra än kommunen (enligt 
lagen om valfrihet).

Kommunens hemsjukvård kan innefatta insatser från 
distrikts- eller sjuksköterska, sjukgymnast eller arbetste-
rapeut och erbjuds till personer i det egna hemmet som 

på egen hand eller med stöd kan uppsöka vårdcentral. 
Kommunens hemsjukvård ingår i team tillsammans med 
hemtjänsten.

Gislaveds kommuns verksamhet för funktionsnedsatta 
-

hov av stöd ska kunna bo i en egen lägenhet och samtidigt 

anpassade efter olika behov och förutsättningar. I kommu-

privat boende med daglig verksamhet för vuxna.

M
a
ria

g
å
rd

e
n
, S

m
å
la

n
d

sste
n
a
r

Utvecklingsområden-Social hållbarhet
B

lo
m

st
e
rv

ä
g
e
n
, 
G

is
la

ve
d



19

Utvecklingsområden-Social hållbarhet

Polis
Polisverksamheten är indelad i regioner. Polisområde 
Jönköping ingår i polisregion Öst. Polisområdet är i sin tur 
indelat i tre lokalpolisområden. Gislaved ingår i Värnamo 
lokalpolisområde.

uppdrag av chefen för lokalpolisområdet driver samverkan 
med kommunen och lokalsamhället i övrigt. 

Lokalpolisen ska arbeta trygghetsskapande och brottsfö-
rebyggande, med åtgärder mot ungdomsbrottslighet och 
med brottsofferstöd.

Ställningstagande

 kommunen.

-  Polisens service ska öka på lokal nivå.

-  Samverkan ska ske mellan polisen och 
kommunen.

Underlagshäften
• Gislaved idag

Räddningstjänst
Räddningstjänsten arbetar för att minska risken för olyck-
or och bränder i kommunen samt minska verkningarna av 
olyckor eller bränder som ändå inträffar. Räddningstjäns-
ten har gemensam nämnd Gislaved - Gnosjö. 

Huvudräddningsstationen ligger i Mossarp mellan Gislaved 

Burseryd, Reftele och Hestra. Gislaved är en industrikom-

decentraliserad räddningstjänst.

RäddSam-F är ett samarbete mellan räddningstjänsten i 
Jönköpings län, Ydre kommun och SOS.

Ställningstagande

kvar.

-  Förebyggande arbete ska prioriteras för 
att alla som bor, verkar eller vistas i 

 Gislaveds kommun ska  känna trygghet 
och ha kunskap om hur man hanterar 
olyckor om de uppstår.

-  Samarbetet i RäddSam-F ska fortsätta 
och vidareutvecklas.

Underlagshäften
• Risker
• Handlingsprogram för räddningstjänst i Gislaveds 

och Gnosjö kommuner.

Ställningstagande
-  Kommunen ska samverka med arbetsför-

medlingen i olika organiserade former.

Underlagshäften
• Gislaved idag

Arbetsförmedling
Arbetsförmedlingens uppdrag handlar om att bidra till 
en väl fungerande arbetsmarknad både för arbetssökan-
de och för arbetsgivare. Den statliga organisationen är 
indelad i marknadsområden. Gislaved ingår i marknadsom-

Gislaveds tätort. 

-
san, skatteverket  och pensionsmyndigheten. Samarbete 
sker mellan myndigheterna.
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Kollektivtrafik

tätorter av buss med lite olika avgångsintervaller. Gislaved, 
Anderstorp, Smålandsstenar tillsammans med Gnosjö och 
Värnamo ingår i linjer med avgångar från orterna minst 

Tranemo och Grimsås. 

Den är till för de som bor på landsbygden utanför tätort 

-
tjänst och sjukresor. 

delen skolskjutsar upphandlade av Gislaveds kommun. För 
gymnasieeleverna och för mindre grupper från grundsko-

Kommunen har två järnvägslinjer dels Halmstad-Nässjö 
Järnväg och dels Kust- till kustbanan. På sträckorna inom 

i dagsläget åka till Stockholm på drygt fyra timmar. Med 
tåget från Hestra når man snabbt Borås, Göteborg och 
Karlskrona.

Ställningstagande
- Förutsättningarna för att få vård och råd-

möjligt.

Underlagshäften
• Gislaved idag

Ställningstagande
- Resmöjligheterna inom kommunen och 

länet ska förbättras. 

- Resmöjligheter för att ta del av regionens 
resurser som t.ex. regionala kulturinstitu-
tioner och sjukvård ska förstärkas.

- Tidtabeller mellan buss och tåg inom 
kommun ska samordnas.

- Turtätheten till och från alla kommunens 
tätorter ska utökas. 

-
munens landsbygd.

- Utvecklad länsöverskridande båt, buss 

- Färjan mellan Sunnaryd och Bolmsö är 
en viktig länk mellan grannkommunerna 

t.ex. mot Reftele.

- Kommunen ska sträva efter en förbätt-

Underlagshäften
• Gislaved idag
• 

Utvecklingsområden-Social hållbarhet
Sjukvård
Sjukvård bedrivs i kommunen både i Region Jönköpings 
regi samt i privat regi. Detta gäller både vårdcentraler och 
tandläkarmottagningar samt sjukgymnaster. Fem vård-

Värnamo. 

-
-

Sjukvård bedrivs också i kommunal regi genom hemsjuk-
vården.
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Bebyggelse
Allmänt
Översiktsplanen ska ta ställning till utvecklingsstrategier 
för utbyggnad av tätorterna och hur landsbygden kan 
bebyggas i framtiden. Den byggda miljön är en viktig faktor 
för kommunens attraktivitet. 

Det är viktigt i alla områden att tillkommande bebyggelse 

det passar in på respektive plats och att det inte förstör 
landskapsbilden. Detta gäller inte bara bostadsbebyggelse 
utan också lokaler för olika verksamheter.

-
-

få byggnadsobjekt som har hög ålder, endast några enstaka 
är över 100 år. I kommunen är det därför viktigt att inte 
bara värna om den riktigt gamla bebyggelsen utan också 
den yngre som utgör det byggda kulturarv som visar på 

-
munen; Tingshuset i Reftele, Hökabo soldattorp i Kåller-
stad, Hembygdsgården i Hestra och Nybron i Båraryd.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen och 

planen. I områden med sammanhållen bebyggelse krävs 
bygglov. Utanför detaljplanelagda områden krävs inte 
bygglov för jord- och skogsbrukets ekonomibyggnader.

Att ett område är utpekat som LIS-område innebär inte 
att det är garanterat att dispens från strandskyddet ges. 
LIS är endast ett av skälen som kan prövas vid dispensgiv-
ning.

Vid framtida planering och prövning ska särskild hänsyn 
tas till strandzonens tillgänglighet och lokaliseringspröv-
ning via detaljplanering kan behöva övervägas även vid 
mindre exploateringar än normalt.

Underlagshäften
• Underlagshäfte
• Landskapsanalys
• Byggande
• LIS
• Kultur
• Förorenad mark
• Risker
• VA-plan

Ställningstagande 
-

-

- Kulturhistoriskt och arkitektoniskt 

 

-

-
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Utvecklingsområden – Mark
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Ställningstagande 

-

- Fortsatt utveckling av bebyggelse utmed 

-

Ställningstagande 

områden och områden med sammanhål-

och mindre komplementbyggnader byg-

Landsbygd
En förutsättning för en levande landsbygd är att där bor 

och byggande av lokaler för verksamheter i hela kommu-
nen. De senaste åren har den mesta bostadsbyggnationen 
i kommunen skett på landsbygden. Det är viktigt att stimu-
lera byggandet på landsbygd i Lis-områdern och utanför.

Nya näringar som bland annat bidrar till besöksnäringen 

förutsättning för vidareutveckling på landsbygden är ett 
väl utbyggt bredbandsnät.

Smålandsstenar, Burseryd, Reftele, Hestra, Broaryd och 
Skeppshult. Detta är en av kommunens styrkor. Alla 
tätorterna har olika karaktär dels beroende naturgivna 
förutsättningar men också på historiska utvecklingsfaser. 
De olika orterna erbjuder olika kvaliteter i boendemiljöer 
och typer av arbetstillfällen.  För att utveckling ska kunna 
läggas fast för respektive tätort behöver detaljeringsnivån 
vara större och därför görs planeringen i form av fördjup-
ningar av den kommunomfattande översiktsplanen. 



Utvecklingsområden – Mark
Infrastruktur
Allmänt
För att människor ska kunna bo och leva i kommunen 
krävs en väl fungerande infrastruktur. Kontakten med 
omvärlden liksom livet i kommunen är beroende av olika 
typer av infrastruktur. Det handlar om vägar och järnvägar 
men också om bredband, energiförsörjning, vatten- och 
avloppsförsörjning samt möjligheter för telefoni m.m.
För att bygdens näringsliv ska blomstra och för att lands-
bygden ska leva måste infrastrukturen vara funktionell.
En fungerande infrastruktur är en trygghetsfaktor och kan 
också bidra till miljöförbättringar.

-
planer är grunden till beslut om nybyggnation, drift och 
underhåll.

De planerade höghastighetsbanorna Götalands- och 
Europabanan innebär att Gislaveds kommun bör ta ställ-
ning till framtida stråk som leder till stationslägen.

Ställningstagande 
- Gislaveds kommun ska skapa förutsätt-

ningar för medborgarna att kunna färdas 
på ett tryggt och miljövänligt sätt. 

- Infrastrukturen ska göra det möjligt att 
resa både kollektivt och individuellt och 
göra det lätt att samordna transportsla-
gen. 

- Infrastrukturen ska fungera för de små 
och stora sammanhangen – de vardagliga 
och långväga resorna och transporterna 
till, från och igenom kommunen. 

- Kommunen ska sträva efter korta resti-
der inom kommunen och till närliggande 
städer.

- Koldioxidutsläppen från transportsektorn 
ska minska med 30% jämfört med 2004 
fram till 2030. 

-
slag ska tillkomma inom kommunen.
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Landvetter Jönköping

Värnamo

Gislaved

27

26

E4

Götalandsbanan

Kust till kust

Europakorridoren

Smålandsstenar
Halmstad/Nässjö

Hestra
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Underlagshäften
• Infrastrukturstrategi

Utvecklingsområden – Mark
Vägar
Riksväg 26 med koppling mot E6 och järnvägen Halmstad 

-
ten. Den är också en viktig länk mot Jönköping och vidare 
till Stockholm. Väg 26 ingår i stråket Inlandsvägen syd. 
Mellan orterna längs vägen är arbetspendlingen stor. Det 

är störst omkring Gislaved och mellan Smålandsstenar 
och Gislaved. 

De viktigaste framtida åtgärderna är förbifart Smålands-
stenar/Skeppshult samt en breddning av sträckan mellan 
Gislaved och Smålandsstenar genom mittseparering och 
2+1-väg. Med en förbifart Smålandsstenar/Skeppshult 
skulle även kopplingen mellan väg 26 och väg 153 mot 
Varberg/Värnamo kunna lösas. 

Väg 27 är ett mycket viktigt stråk i öst-/västlig sträckning.
För att få en koppling till E4:an är en förlängning av väg 
604 (Gnosjövägen) till väg 26 söder om Gislaved en viktig 
pusselbit.

I kombination med de olika vägstråken måste också infra-
struktur för olika typer av drivmedel planeras.

Landsvägarnas kvalité behöver förbättras eftersom de bland 

Ställningstagande 
- Vägplanering ska ske i stråktänkande för 

de funktionellt utpekade vägarna 26, 27, 
151,153, 597 och 604. 

- Vägförbindelser som kopplas till framtida 
stationsområden på höghastighetsbanor-
na ska utredas. 

utredas.

- Ombyggnad av större vägar ska samord-
nas med cykelvägar.

-
gängliga i strategiska lägen utefter 

 huvudstråken.

- Hela väg 26 från Skeppshult till väg 40 
ska byggas om till mittseparerad väg

  med viltstängsel.

- Vägreservat för en östlig dragning av för-
bifarten utanför Smålandsstenar/

- Ett vägreservat som kopplar samman 

- Förbindelse mellan Reftele och Gislaved 
ska stärkas genom upprustning av väg 
597 och 599, samt med ett markerat väg-
reservat mellan Dye och Nennesmo.

- Landsbygdsvägarna ska förbättras. 

- På hela sträckningen av väg 27 genom 

exploateringområden ska kunna skapas 
för att inte förhindra kommunens utveck-
lingsmöjligheter.

Riksintresse
- Väg 26
- Väg 27



Utvecklingsområden – Mark
GC-vägar

och cykelväg.

De större orterna i kommunen har ganska väl utbyggda 
gång- och cykelvägnät. De mindre orterna har däremot 

ställen lämpliga alternativ för cyklister att ta sig mellan de 
olika tätorterna och besöksmålen i kommunen. 

-
gar. Det som skiljer de statliga gång- och cykelvägarna från 

för gång- och cykelvägar utmed allmän väg och i stort 
ansvarar för att åtgärder på det statliga vägnätet utförs.

Inom tätorterna hanteras gång- och cykelvägfrågorna i 
fördjupningarna av översiktsplanen.

Ställningstagande 
-  Gislaveds kommun ska sträva efter att 

bli en cykelkommun och skapa bättre 
 förutsättningar för cyklister. 

-  Grundkriterier för utbyggnad av nya cy-
kelvägar är:
• Skolvägar
• Vägar mot centrum och service
• Arbetspendlingsvägar
• Motionsvägar och turiststråk

-  Infrastruktur i form av servicepunkter 
för cyklister ska byggas för att ge be-
kvämlighet och trygghet.

-  Cykelleder ska planeras och märkas ut. 

-  Tätorter ska bindas samman med 
 cykelvägar och samverkan ske mellan 

och Nissafors i Gnosjö kommun.
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Underlagshäften
• Mål och strategier för cykelvägar
• Energistrategin
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Järnvägar
Kust till kustbanan, som omfattar sträckan Göteborg 
- Kalmar/Karlskrona, är viktig för den öst-västliga per-

till Södra stambanan i Alvesta. Vid en framtida utbyggnad 
av höghastighetsbanor kan banan komma att ansluta både 
mot Götalandsbanan och mot Europabanan.

Halmstad-Nässjö järnväg har länge haft en låg standard 
som skapar långa restider. En förbättring av järnvägs-
stråket Nässjö/Jönköping-Värnamo-Halmstad med ökad 

hela sträckan har stor framtida betydelse. Förbättringarna 
kan  ge goda möjligheter för ökad dagspendling över regi-
onsgränserna. Det kan också ge möjligheter till avlastning 
som alternativ transportväg för gods i det nationella järn-
vägssystemet och ge möjligheter till hantering av de lokala 
företagens godsströmmar. 

Järnvägarnas koppling till hamnarna i Göteborg och Halm-
stad har stor betydelse för näringslivets godshantering i 
framtiden.

Ställningstagande 
- Halmstad/Nässjö järnväg ska förstärkas 

genom förutsättningar för ökad 

Halmstad-Värnamo ska prioriteras.

- Möjliga stickspår för gods ska utredas.

öppna och trygga stationer.

- De fysiska förutsättningarna för en god 
resestandard i kommunens tre stationslä-
gen ska utvecklas.

ska förstärkas och förutsättningar för ett 
resecentrum i anslutning till riksintresset 
Hestra station, i Hestra utredas.

mot kommande höghastighetsbanor ska 

Halmstad-Nässjöbanan.

- Ett stationsläge i Värnamo ska stödjas.

Flyg

-
port och Halmstads Airport.

Flygfältet i Smålandsstenar är lokaliserad på industrimark 
-

Byggnadsverk får inte överstiga angivna höjdbegränsningar.

Ny verksamhet kan bli aktuellt vid ny tillståndsprövning.

Ställningstagande 
- Flygplatsen i Smålandsstenar skyddas och 

ges möjlighet till utökning.

- Järnvägsanslutning till Landvetters 

Riksintresse
- Kust- till kustbanan med Hestra station.
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Ställningstagande 
-  Kommunen eftersträva att alla hushåll 

och arbetsställen ska ha möjlighet att 
ansluta sig till höghastighetsnät. 

-  Lokala initiativ på landsbygden ska 
 stöttas. 

-  Utbyggnad av nät i tätorterna ska 
 prioriteras. 

-  Kommunen ska verka för att tillgången 

av bostads- och industriområden samt 
vid ut- eller ombyggnad av kommunal 
infrastruktur. 

Underlagshäften
• Bredbandsstrategin

Bredband
Snabbt bredband är en av grundförutsättningarna för att 
e-samhället ska kunna bli verklighet. Med snabbt bred-

kommer att utgöra komplement. Kommunen anser att 
ansvarig myndighet ska förbättra mobiltäckningen.

Avfallshantering
Gislaveds kommuns avfallshantering ska utgå från precise-
ringen under miljömålet God bebyggd miljö: ”Avfallshan-
teringen är effektiv för samhället, enkelt att använda för 
konsumenterna och att avfallet förebyggs samtidigt som 
resurserna i det avfall som uppstår tas till vara i så hög 
grad som möjligt samt att avfallets påverkan på och risker 
för hälsa och miljö minimeras.”

I nuläget hämtas ett blandat säck- och kärlavfall hos 
hushållen varannan vecka. Hushållens grovavfall och andra 
återvinningsbara fraktioner hanteras via två återvinnings-
centraler och en mobil återvinningscentral. Farligt avfall 
kan lämnas vid miljöstation på ÅVC eller till kringkö-
rande miljöbil en gång per år. Avloppsslam tas om hand i 

behandling. Förpackningar och tidningar samlas in via åter-
vinningsstationer på 19 platser i kommunen.

Ställningstagande 

- Hantering av farligt avfall ska vara säker.

-
lig och miljöriktig (lätt att göra rätt).
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Ledningar
El
Gislaveds kommuns regionnät, 130 kV, matas i norra delen 
från Vattenfalls 400/130 kV–ledningar i Tranemo och södra 
delen via E:ONs ledningar i Breared. Elen transformeras 
ned till 40 kV i Mossarp respektive Smålandsstenar.
Inga delar av luftledningsnätet på 130 kv eller 40 kV går 
nära bostäder i dagsläget. Efter stormarna Gudrun och 
Per har stora delar av ledningsnätet lagts som jordkabel. 
Ledningsgatorna kan vara begränsande för olika åtgärder, 
men bildar också en grön infrastruktur som kan ha stor 
betydelse för den biologiska mångfalden.

I kommunen är E:ON och Gislaveds Energi AB de största 
eldistributörerna. Övriga aktörer är Östra Kinds Elkraft 
och Vaggeryds kommuns elverk.

Kommunen ingår i elområdena 3 och 4. Gränsen mellan 
dem delar kommunen.

VA-nät

mellan Gislaved-Anderstorp, Reftele-Anderstorp och Gi-

och Skeppshult. Detta ger fördelar genom att mindre re-
cipienter inte belastas och antalet vatten- och avloppsverk 
blir färre. Sårbarheten ökar dock.

Fastigheter i närheten av överföringsledningarna kan 
kopplas på och få kommunalt vatten- och avlopp, vilket 

Gas
-

munens södra gräns till Segerstad sydväst om Reftele. En 
ledning går från Segerstad till Gislaved. Distributionsled-

Master
Mobiltelefonitekniken bidrar i stort till samhällsutveckling-
en och leder bland annat till ökad trygghet för individen. 
Täckningsgraden för mobiltelefonin är ur många aspekter 
viktig.

Ansökningar om master över 20 m utanför tätorter och 
45 m inom tätorter ska godkännas av Försvaret.

Ställningstagande 

kommunen.

- Hög grad av mobiltelefonitäckning ska 
eftersträvas.

Underlagshäften
• Byggande
• Energistrategin
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Utvecklingsområden – Mark
Näringsliv
Allmänt
Näringslivet i Gislaveds kommun bidrar med arbetstillfäl-
len, utbud i produkter och tjänster för såväl privat som 
offentlig sektor, samt utbud av produkter och tjänster för 
invånare och besökare.

Företagen i Gislaveds kommun är till stor del fortfarande 
lokalt ägda, och är till största delen baserade på tillverk-
ningsindustri med underleverantörsfokus. Idag sker en 
kraftig automatisering vilket har resulterat i industrier  

med över 500 anställda, förutom de koncerner och kedjor 
som har moderbolag i Gislaveds kommun. Det sker en 
utveckling mot företagstjänster och en ny typ av kompe-
tensförsörjning. 

Behovet av kulturella och kreativa näringar ökar allt mer 
när upplevelsebaserade tjänster och behovet av att kunna 
kommunicera utvecklas. De digitala kulturella tjänsterna 
växer och skapar särskilda behov av tillgång till t.ex. loka-
ler, och verktyg. Besöksnäringen är liksom kulturella och 
kreativa näringar ingen egen isolerad bransch utan hör 
samman med olika branscher som t.ex. jord- och skogs-
bruk, detaljhandel och ortsservice, hotell och restaurang 
samt fritidsutbud.

Miljötekniksektorn innehåller produktion av både varor 
och tjänster och är en ny sektor som är kunskapsintensiv 
och är beroende av såväl kompetensförsörjning, innova-
tionsplattformar, infrastruktur och produktmix för att 

miljöteknikföretag i kommunen och regionen. 

Jord och skogsbruk utgör 1/3 av andelen arbetsställen, 
men har idag mycket få anställda.

Ställningstagande 
- Kompetens, kreativitet och erfarenhet 

från hela arbetskraften, oavsett 
 bakgrund och härkomst, kön, ålder eller 

bostadsort ska tas tillvara.

- Satsning ska ske på utveckling av nya 
branscher för att stödja och komplettera 

- Samarbete med högskolor och univer-

nyskapande av företag.

Underlagshäften
• Näringsliv
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Underlagshäften
• Näringsliv Jord- och skogsbruk
• Näringsliv

Utvecklingsområden – Mark
Jord- och skogsbruk

-

sedan 1981 och arealen betesmark har minskat med 
-

minskar men de öppna ytorna fortsätter också att i hög 

i kommunen. 

Ett aktivt jordbruk med bland annat betande djur har stor 
betydelse för den biologiska mångfalden och näringar som 
t.ex. besöksnäringen.

Skogen i Gislaveds kommun domineras av gran och tall. 
Skogsmarksarealen i Gislaveds kommun är ca 74 000 ha 

ca 950 skogsbruksföretag i kommunen. Skogsbruket inklu-
sive jakt sysselsätter knappt 300 personer.

Ställningstagande 
- Ett aktivt jordbruk ska stimuleras.

- Hållbart jord- och skogsbruk med ett 
ökat inslag av ekologisk produktion ska 
eftersträvas.

- Bebyggelse på jordbruksmark ska und-
vikas. Om så sker ska annan jordbruk-
smark tillskapas.

- Förädlingsledet inom de areella näringar-
na ska stimuleras.

- En varierad träslagsfördelning i skogen 
ska eftersträvas.
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Utvecklingsområden – Mark
Besöksnäring
Majoriteten av turisterna som besöker Gislaveds kommun 
är familjer. Under vintern är den främsta reseanledningen 
Isaberg för utförsåkning, men även andra utomhusaktivite-
ter, både sommar och vinter attraherar. Under sommaren 
är shopping, utomhusaktiviteter och avgiftsbelagda attrak-
tioner som muséer och Anderstorps motorbana, Isaberg 

aktiviteter. Det unika med Anderstorps motorbana är att 
den har varit Sveriges enda formel 1 bana och är känd i 
stora delar av världen.

Sol och bad samt sightseeing är attraktiva aktiviter hos 
kommunens utländska besökare under sommaren. Svensk-

lika aktiva. Svensken stannar i regel bara under dagen 

Ställningstagande 
-  Aktiviteter och evenemang som speglar 

natur, kultur och sport året om ska vara 
 grunden för besöksnäringen.

- Möjligheten att vara cykelturist i 
 kommunen ska öka. 

- Isaberg är en attraktiv destination som 
ska utvecklas.

- Motorbanan i Anderstorp ska utvecklas 
med motoranknutna verksamheter.

Underlagshäften
• Besöksnäringsstrategin
• Näringsliv
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Industriverksamheter
-

nenter, halvfabrikat samt produktion av slutprodukt och 

kommunen som tillverkar verktyg och maskiner för andra 
industrier. Generellt så anses Gislaveds kommuns närings-
liv ha en rik produktmix och även innehålla olika delar av 
förädlingskedjan.

men även många företag med slutprodukter och kända 
varumärken. Metall, polymer och trä är idag de största in-

Ställningstagande 
-  Gislaveds kommun ska fortsatt vara en 

stark industrikommun.

- Byggklara tomter för verksamheter ska 
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Kommersiell service
-

tionellt säljer stora partier till företag, detaljhandel som 
säljer direkt till konsument och e-handel, som har både 

växande bransch, inte minst som service till tillverknings-
industrin och byggsektorn. Handeln i stort är beroende av 
infrastruktur och marktillgänglighet. 

Detaljhandel har behov av markläge och lokaler för att 
kunna vara attraktiv och tillgänglig för konsumenter. De-
taljhandeln har stor betydelse för orternas centrum men 

detaljhandel och e-handel utgör tillsammans den tredje 
största arbetsgivaren i kommunen.

IT/Data-tjänster, marknadsföring/reklam, juridisk, ekono-
misk och teknisk support är de stora områdena vid sidan 
om bemanning och maskinuthyrning.

-
hetsvård är en växande bransch och fungerar idag i klus-
ter för att bli attraktiva genom att komplettera varandra. 
Behov av konsumenttjänster för service ökar.

Besöksnäring generellt och detaljhandel, hotell & restau-
rang, service till konsument etc., är beroende av såväl 
turister som invånare samt dagbefolkning på de olika 
orterna.

Ställningstagande 

form av livsmedel och drivmedel.

- Möjligheter att tillskapa olika samlande 
servicepunkter ska utredas.

Underlagshäften
• Gislaved idag
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Energi
Industrisektorn är den sektor i kommunen som använder 
mest energi. Tillverkningsindustrin är stor och använder 
mest elenergi. Även naturgas är en viktig energikälla för 

Anderstorp, Smålandsstenar och Skeppshult och natur-
gasen används primärt till processer i industrin men även 

enskilda bostadshus.

Den sektor som använder mest fossil energi är transport-
sektorn och Gislaveds kommun har en mer bränsleslukan-
de fordonspark än Sverige generellt.

Hushållssektorn har sakta minskat sin energianvändning 
och detta beror bland annat på förändringar i uppvärm-
ningssystem.

Energiproduktionen i Gislaveds kommun är inte stor. Den 
energi som produceras kommer främst i form av bio-

tätort är fjärrvärmenätet utbyggt. 

-
verk. Vid Gislaveds reningsverk produceras biogas genom 
rötning av slam.    
 
Den lokala produktionen av vattenkraft i kommunen sker 
dels i Gislaved Energis regi, via verket Gyllenfors och dels 
via två privata verk som är anslutna till Gislaved Energis 

mindre verk som är kopplade till Eon.

Ställningstagande 
- Biogas ska utgöra 1/3 av den totala 
 gasanvändningen i kommunen. 

- Lokalt producerad förnyelsebar energi 
ska utgöra minst 30 % av den totalt om-
satta energin. 

- Möjlighet till produktion av solenergi i 
både stor och liten skala ska stimuleras.

- En fortsatt utveckling av nät för fjärrvär-
me ska stimuleras.

- Försörjning och produktion av förnyelse-
bar energi ska främjas. 

- Infrastruktur för energieffektiva och mil-
jövänliga transporter ska byggas upp.

- Gislaveds kommun är positiv till vindbruk.

•  Vindkraft ska lokaliseras till områden där det 
råder bra förutsättningar för vindbruk; där det 
blåser bra, där andra väsentliga intressen inte 
störs eller i redan påverkade områden.

•  Etableringar av vindkraftsverk i naturreservat 
och Natura 2000-områden ska undvikas.

•  Vindkraft ska inte etableras i anslutning till riksin-
tresse där områdets riksintressevärden påverkas. 

•  Vindkraftsetableringar tillåts inte närmare tätor-
ter och värdefulla kulturmiljöer än 1000 meter.  

•  Vindkraft ska lokaliseras efter landskapets för-
utsättningar och så att intrång i naturmiljöer 
begränsas och störningar minimeras 

•  Behovsstyrd hinderbelysning för vitt ljus ska använ-
das.  

-
derfria zon tillåts inte. 

•  Vindkraft ska lokaliseras med hänsyn till besök-
snäringens och friluftslivets intressen och så att 
andra regionala och lokala intressen inte störs.  

Underlagshäften
• Energistrategin
• Vindkraft´
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Anderstorp

Reftele
Smålandsstenar

Burseryd

Hestra

SkeppshultBroaryd

´

Teckenförklaring

Avrinningsområde Lagan

Avrinningsområde Nissan

Avrinningsområde Ätran

Utvecklingsområden – Vatten
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Allmänt
Vattnet är i ständig rörelse och fungerar som ett utmärkt 
lösningsmedel. Det innebär att såväl mängd som kvali-
te varierar. Marken och hur den används påverkar tre 

naturvärde.  

transportmedel och förutsättning för friluftsliv.

kommuns karaktärsvattendrag Nissan som med sitt 8 mil 
långa vindlande lopp har präglat en stor del av kom-
munens utveckling. Nissans avrinningsområde täcker in 
större delen av kommunens yta.

Många av kommunens vattendrag har varit förutsättning 
för industriutvecklingen i kommunen och rymmer kultur-
historiska värden.

Fokus på vattenfrågorna är satt genom EU:s ramdirektiv för 
vatten.

Underlagshäften
• Vatten
• VA-översikt

Ställningstagande
-  Kommunens 388 sjöar är ett av 
 kommunens varumärken.

- Sjöar och vattendrag ska synliggöras i 
kommunens tätorter.

Avrinningsområden
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Utvecklingsområden – Vatten

´

Teckenförklaring

Värdefulla vatten

Värdefulla vatten

GISLAVED
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Ytvatten
Kommunen indelas i följande avrinningsområden:
Lagan

Nissan
2. Västerån och Österån
3. Nissans nedre del (nedströms Nissasjöarna)
4. Anderstorpaån

6. Nissans övre del
Ätran
7. Ätran

Fiske och bad har en stor betydelse för både kommunin-
vånare och turister. 

Sjöarna över 20 ha (84 sjöar) är naturvärdesbedömda och 
sex av dessa har ”särskilt högt naturvärde” och tio ”högt 
naturvärde”.

44 vattendrag i kommunen är naturvärdesbedömda varav 
tre bedömdes ha ”mycket högt naturvärde” och åtta ha 
”högt naturvärde”.

Övergödning är ett miljöproblem i Bolmen och Draven 

Hestrasjön i Broaryd. Anderstorpaån utmärker sig som 
särskilt belastad av föroreningar.

Inom vattenförvaltningen klassas större ytvattenförekom-
ster (sjöar större än en km2 och vattendrag med tillrin-
ningsområden på mer än 10 km2) utifrån ekologisk och 
kemisk status. I den preliminära statusklassningen uppnår 
ingen av de 24 klassade sjöarna hög ekologisk status. 12 
av sjöarna har god ekologisk status medan resterande 
12 sjöar har måttlig status. Ingen av sjöarna anses 
ha otillfredsställande eller dålig ekologisk status. 
Ingen av sjöarna uppnår god kemisk status 
mest beroende på höga kvicksilverhalter.

Miljökvalitetsnormerna ska beaktas i 
planering och lovgivning.

Värdefulla vatten

Miljökvalitetsnormer
• Sjöar och vattendrag ska uppnå god kemisk och eko-

logisk status enlig EU:s ramdirektiv för vatten.

Ställningstagande
-  Kommunen ska stimulera ett hållbart 

-  Försurningens effekter ska minskas 
 genom fortsatt kalkning.

-  Kommunens ska aktivt arbeta för att 
god ekologisk och kemisk ytvattenstatus 
ska uppnås och prioriterade områden är 
Anderstorpsån och Lillån.

Löbbosjön

Gärdessjön
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GISLAVED
Anderstorp

Reftele
Smålandsstenar

Burseryd
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Statusklassning
Preliminär 2015

Teckenförklaring

Vattendrag

Hög ekologisk status

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Dålig ekologisk status

Sjöar

Hög ekologisk status

God ekologisk status

Måttlig ekologisk status

Otillfredsställande ekologisk status

Dålig ekologisk status

Stålebobäcken

Nissan

Bo
lån
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ssa

n

Äl
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å

Valån Val
ån

Än
gå
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Rasjön

Norra Vallsjön

Flaten

Algustorpasjön

Hurven

Majsjön 

Sävsjön

Södra 
Gussjön

Södra Vallsjön

Tannsjön 

Vikaresjön

Örsjön
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Teckenförklaring

Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus

Utvecklingsområden – Vatten

38

Kemisk status utan överallt överskridande 
ämnen

-
de difenyleter (PBDE) i alla sjöar och vattendrag och god 
kemisk status uppnås inte för dessa ämnen någonstans. 
Utöver dessa ämnen så uppnås inte god kemisk status i 

Bolmen uppnår inte god kemisk status exklusive överallt 
överskridande ämnen p.g.a förhöjda halter i sediment av 
nickel och polyaromtiska kolväten (PAH). Även förhöjda 
halter av tenn har uppmätts i bottensedimenten.

Anderstorpaån uppnår inte god status på grund av förhöj-
da nickelhalter.  

An
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to
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n

Bolmen

Statusklassning
Preliminär 2015

Hestra

GISLAVED

Anderstorp

Reftele

Smålandsstenar

Burseryd

Broaryd Skeppshult
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Teckenförklaring

Kommunyta

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Underlagshäften
• Vatten
• VA-översikt

GISLAVED

Hestra

Smålandsstenar

Burseryd

Anderstorp

Reftele

Broaryd

Grundvatten
-

-

två sådana områden; Nissadalen och delar av Finnvedens 
Folkland.

-
vatten och tillgången är god. Vissa grundvattenförande 
lager är mer känsliga för föroreningar än andra beroende 

de kommunala vattentäkterna varierar. De problem som 

Fem av kommunens grundvattenförekomster riskerar att 
inte uppnå god kemisk status beroende på förekomsten av 

eller risker förknippade med infrastruktur och transpor-
ter.

Miljökvalitetsnormerna ska beaktas i planering och lovgiv-
ning.

Ställningstagande
-  Grundvattenresurserna ska skyddas.

-  Grundvatten ska ges prioritet vid 
 avvägning mot andra intressen.

-  Grundvattenskyddet i anslutning till 
 vägar ska förbättras.

Miljökvalitetsnormer
• 

kvantitativ status. 
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Utvecklingsområden – Vatten

Skeppshult
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Vatten och avlopp -VA
mil allmänna vattenledningar. De allmänna vattenverken 

-
ten per år. Samtliga vattenverk använder grundvatten som 
bas för dricksvattenproduktionen.

-
-

täkterna. För närvarande pågår uppdatering och utökning 
av skyddsbestämmelserna för samtliga allmänna vattentäk-
ter. Förslag till nya områdesavgränsningar och skyddsfö-
reskrifter har tagits fram och kommunen har ansökt hos 
länsstyrelsen om fastställelse av dessa föreslagna områden. 
Alla hushåll i kommunen har inte allmänt dricksvatten. 
Totalt är det cirka 5 000 personer som har enskilt dricks-
vatten.

Avloppsvatten är ett samlingsnamn för vatten som på 

de gamla anläggningarna är inte godkända.

När enskilda avloppsanläggningar ska anläggas i anslutning 
till sjöar och vattendrag krävs särskild hänsyn till påverkan 
på bland annat vattenkvaliten. Kommunen ska ta ställning 
till om hög skyddsnivå ska gälla i vissa fall. Det handlar 
om hög skyddsnivå för hälsoskydd och hög skyddsnivå för 
miljöskydd.

Ställningstagande
-  Gislaveds kommun ska ha en säker, 
 klimatanpassad och hållbar VA-för-
 sörjning som bidrar till bebyggelseut-

vecklingen i kommunen. VA-hantering 
ska utformas och skötas så att människ-
ors hälsa tryggas och att påverkan på 
miljön minimeras. 

-  Klimatförändringarnas effekter ska 
 begränsas genom att anpassa planering 

och hantering av vatten och avlopp till 
ett förändrat klimat.

-  Verksamhetsområde för allmänt VA ska 

det. Om det gynnar kommunens 
 utveckling kan verksamhetsområdet 
 utökas ytterligare. 

-  Kommunen ska samverka med andra 
kommuner. Samverkan ska leda till 

 hållbara och kostnadseffektiva 
 VA-lösningar samt samstämmiga 
 bedömningar av regelverket. 

-  Utökning av verksamhetsområdet för 
allmänt VA kan ske både via överförings-
ledningar och lokala anläggningar.

-  Den allmänna dricksvattenförsörjningen 
ska i första hand baseras på grundvatten.

-  Stora vattentäkter i kommunen ska ges 
formellt skydd. 

-  I områden där allmänt VA planeras inom 
en 10-årsperiod ska kraven på enskilda 
anläggningar vara rimliga i relation till 
omfattningen av problemet och tiden 
tills att allmänt VA blir tillgängligt enligt 
VA-planen. 

och regleras så att belastning på 
 ledningsnät och recipienter begränsas. 

-  Föroreningar i dagvattnet ska avskiljas 
innan de når recipienten om möjligt 

 redan vid föroreningskällan.

Utvecklingsområden – Vatten
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Ställningstagande
Hög skyddsnivå ska gälla vid 
lokalisering av enskilda avloppsan-
läggningar:
• Inom 50 m från alla sjöar och vattendrag.
• Inom 100 m från sjöar och vattendrag som inte 

uppnår god ekologisk status med avseende på 
näringsämnen.

• Inom 100 m från sjöar och vattendrag som beteck-
nas som värdefulla vatten. 

• Inom skyddsområden för dricksvattentäkt.
• Inom 100 m från allmänna badplatser.
• Inom 50 m från större vattentäkter.
• Inom områden som har en hög sammanlagd be-

lastning från avlopp eller där belastningen riskerar 
bli hög i framtiden.  

• Inom 100 m från sjöar och vattendrag som i övrigt 
har högt kultur- och naturvärde, hyser känsliga 
arter, har hög belastning av näringsämnen eller där 
andra särskilda förhållanden råder. 

Underlagshäften
• Vatten
• VA-översikt

Vid följande sjöar och vattendrag bedöms  
hög skyddsnivå gälla:
• Nissan 
• 
• 
• Stengårdshultasjön
• Svanån
• Västerån (norra)
• Valån     
• Trollsjöån
• Norra Vallsjön 
• Södra Vallsjön
• Hylteån
• Flankabäcken
• Nissasjöarna
• Kyrkesjön
• Moa Sågbäck
• Västerån
• Majsjön
• Storasjön/Sävsjön
• 
• Spaden 
• Fegen 
• 
• Värsjön 
• Betarpsbäcken
• Yxabäcken
• Samserydssjön
• Anderstorpaån
• Flahultasjön
• Viskeån 
• Annebergssjön
• Segerstadsån/Ölmestadsån
• Draven
• 
• Belån
• Flaten 
• Stumsjön
• Agnsjön
• Sunneråsbäcken 
• Hurven
• Bolån
• Hestrasjön
• Flinterydsbäcken 
• Jällunden
• Bolmen 
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Allmänt
I Jönköpings län bedöms pandemier, farliga utsläpp och 
värmeböljor medföra störst risk för människors liv och 
hälsa. Naturolyckor, pandemier och avbrott eller störning-
ar i infrastruktur bedöms ge störst risk för störningar i 
samhället.

I stort sett hela samhället är beroende av el, IT, kommu-
nalteknisk försörjning, transporter och personal. Samhäl-
lets risker, sårbarheter och beroenden hänger ihop och de 
sammanfaller ofta. 

Gislaveds kommun präglas av industriverksamhet, i stor 
och mindre skala. Plastindustrin utgör en central del i 
företagsamheten men även metallbearbetning tillsammans 
med annan tillverknings- och bearbetningsindustri. Riks-
vägarna 26 och 27, länsvägarna 151 och 153 samt 604 ut-
gör viktiga delar i infrastrukturen eftersom transporterna 
med lastbil är dominerande. På dessa vägar transporteras 
dessutom en stor mängd farliga ämnen varje år. Kommu-
nen korsas även av järnväg genom Kust-till-kust-banan i 
den norra delen och i den södra delen  nns järnvägsför-
bindelse med Halmstad och Värnamo. 

Den dominerande orsaken till att personer från kom-
munen vårdas på sjukhus är fallolyckor. Sett till antalet 
räddningsinsatser så är det i tra  ken som  est skadas.

Behovet av godstransporter och arbetspendling inom 
och genom kommunen tillgodoses till allra största delen 
genom fordonstransporter på väg vilket skapar risker 
i tra  ken. Industribrand är också en dominerande risk, 
vilket kan får stora konsekvenser på personer men också 
på omgivning, miljö och sysselsättning beroende på verk-
samhet.

Tra  ken är den största källan till föroreningar i luften. För 
utomhusluft  nns fastställda miljökvalitetsnormer som 
ska avspegla den lägsta godtagbara miljökvaliteten som 
människa och miljö tål. Dessa normer är gränsvärden som 
inte får överskridas. De mätningar och modelleringar som 
gjorts visar inte på att några miljökvalitetsnormer för luft 
överskridits.

Underlagshäften
• Risker

Miljökvalitetsnormer
• Kontinuerlig uppföljning ska ske av miljökvalitetsnor-

men för luft.

Ställningstagande
-  Kommunen ska verka för att tra  k-
 olyckor med vilt kontinuerligt minskar.

-  Kommunen ska verka för att inga järn-
vägsrelaterade tra  kolyckor inträffar i 
kommunen. 

-  Förebyggande arbete kring transporter 
med farligt gods ska utvecklas.

-  För att IT-säkerheten ska vara hög ska 
ett förebyggande arbetssätt utvecklats.

-  Fokus ska läggas på att förebygga risker i 
samband med brand i närheten av 

 vattendrag.
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Risker
Klimatanpassning
Allmänt
Enligt framtaget klimatscenario för länet kommer somrar-
na bli längre, varmare och torrare. Vintrarna kommer att 
bli kortare, mildare och fuktigare med mer nederbörd i 
form av regn snarare än snö. Kortare och mildare vintrar 
kommer att innebära kortare och tunnare beläggning av is, 
snö och tjäle.  Avrinning och höga  öden kommer att öka 
främst i de västra delarna av länet. Extrema väderhändel-
ser förväntas bli vanligare.

Skred och ras
Höga  öden ökar erosionen längs vattendrag och sjö-
ar samtidigt som ökad avrinning och erosion påverkar 
släntstabiliteten. Förändrad risk gäller främst längs vat-
tendrag för jordtyper som lättrörlig jord eller sand. Längs 
med Nissan består ytlagret av erosionskänsliga jordarter, 
vilket innebär att risk kan  nnas för ras och skred.

Översvämningar
Översvämning drabbar samhället hårt genom översväm-
made bostäder och verksamheter. Infrastruktur som 
broar, vägar, järnvägar och elförsörjning påverkas ofta och 
fördämningar kan riskera att brista vid alltför höga  öden.
VA-system är också känsliga för översvämning. Ökad 
nederbörd och översvämningar kan ge ökad risk för ur-
lakning av föroreningar, som kan hota dricksvattentäkter. 
Den ökade belastningen kan också leda till att dagvatte-
navledningen fungerar sämre och att avloppsreningsverken 
tvingas brädda orenat vatten oftare. 

Översvämning som drabbar olika typer av miljöfarliga 
verksamheter och av förorenad mark kan leda till att 
förorenande ämnen sprids i miljön.

Skyfall
Skyfall de  nieras enligt SMHI som minst 50 mm neder-
börd på en timme eller minst 1 mm på en minut.
Kraftiga skyfall får en mycket stor påverkan i tätorterna 
eftersom be  ntliga dagvattenledningar inte är dimensi-
onerade för att klara av dem. När det gäller skyfall med 
intensiteter som är större än 10-årsregn faller ansvaret 
på fastighetsägaren såvida de kommunala VA-ledningarna 
klarar av att avleda ett 10-årsregn. 

Ett känt problem är ”instängda områden”. Det är områ-
den som är lågt belägna. De är beroende av att avledning-
en av dagvatten fungerar för att översvämning inte ska 
ske.

Underlagshäften
• Klimat
• Risker
• Vatten
• VA-översikt

Ställningstagande
- Kartläggning av översvämningsrisker ska 

fortsätta.

- Arbete med att förhindra effekter av 
skyfall och översvämmning ska intensi-
 eras.

- Be  ntliga detaljplaner ska ses över med 
avseende på klimatanpassning.

Översvämmningskartering Anderstorpaån
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Underlagshäften
• Förorenad mark
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GISLAVED

Anderstorp

Reftele

Smålandsstenar
Burseryd

Hestra

Skeppshult
Broaryd

´

Teckenförklaring

Förorenade områden

Riskklass

# 1

# 2

# 3

Ställningstagande
- Nedlagda kommunala deponier ska risk-

klassas och efterbehandlas utifrån behov.

- Kommunen ska medverka till att 
 potentiellt förorende områden utreds.

- Kommunen ska driva på att efterbehand-
lingar genomförs. 

- Kommunen ska eftersträva att ha 
 markreserv där föroreningssituationen 

är utredd.

Förorenade områden
De  esta förorenade områdena har uppkommit från 
1940-talet fram till 1980-talet, huvudsakligen genom ut-
släpp, deponering, utfyllnad, spill eller olyckshändelser vid 
olika typer av industriell verksamhet.

En stor branchsektor i kommunen är metallindustrin 
som använt klorerade lösningsmedel för avfettning samt 
bedrivit ytbehandling av metaller. Detta gör att kommunen 
har förhållandevis många objekt där det  nns stor risk 
att området är förorenat eller där det konstaterats vara 
förorenat vid undersökning.

Hittills har genom inventeringar drygt 500 objekt regist-
rerats som potentiellt förorenade områden i kommunen. 
Objekten utgörs både av pågående verksamheter och av 
områden där ingen verksamhet bedrivs. Det  nns också 
ett 30-tal nerlagda deponier, som kommunen är ansvarig 
för.

Risker

enligt MIFO
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Miljöfarlig verksamhet
Med miljöfarlig verksamhet avses utsläpp till avlopp eller 
vattenområde, utsläpp till luft, hantering av kemikalier och 
avfall, samt buller, vibrationer, lukt etc. till omgivningen.

Kommunen präglas av att det är ett förhållandevis stort 
antal företag och  ertalet är medelstora eller mindre. 
Dominerade brancher är verkstads- och plastindustrier.

Verksamheter som har stora mängder av farliga kemika-
lier - till exempel mycket giftiga, explosiva eller miljöfarliga 
- kan omfattas av den så kallade sevesolagstiftningen, det 
vill säga lagen om åtgärder för att förebygga och begränsa 
följderna av allvarliga kemikalieolyckor. 
Vissa verksamheter omfattas av industriutsläppsdirektivet, 
IED, där särskilda krav ställs bl.a. på tillämpningen av bästa 
tillgängliga teknik. 

Ställningstagande
- Kommunen ska sträva efter att ha plan-

lagd mark för miljöfarliga verksamheter.

- Kommunen ska underlätta för miljö-
farliga verksamheter, som är olämpligt 
placerade, att omlokalisera. 

Underlagshäften
• Risker

45

Risker
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TOPPEN

NISSADALEN
MAJSJÖ-
BYGDEN

FEGEN-
OMRÅDET

ANDERSTORPS-
BYGDEN

REFTELE-
BYGDEN

BOLMEN-
OMRÅDET

Utvecklingsområden

LIS-områden 

Sammanhållenbebyggelse 

Gällande fördjupningar

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

! ! ! ! Framtida vägar

" " " " " " Framtida cykelvägar

Befintliga cykelvägar
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Geografiska utvecklingsområden
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Inledning
Kommunen har delats in i olika bygder/områden. Det är 
ett försök att presentera olika huvudutvecklingsidéer för 
olika delar av kommunen. Gränserna mellan områdena är 

inte några sockengränser eller några andra administrativa 

överallt.

bidrar till hur kommunen kommer att upplevas i framti-
den. Visionen som kommunfullmäktige antagit innebär att 
hela kommunen ska bli en plats som man vill bo och 
verka i, komma till och känna igen sig i.
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Toppen
Området kan till stora delar karaktäriseras som ett 
vildmarksområde. Bebyggelse, åkermark och andra öppna 
landskap ligger samlat i olika byar och stråk längs med 
vägar. Delen runt Nissastigen väg 26, som löper genom 
området, är mera öppen med byar och utblickar mot 

aktivt.

området.

Området är utpekat av staten som ”Stort opåverkat om-

upprättade bevarandeplaner.

Underlagshäften
• LIS
• Byggande
• Natur, naturreservat, friluftsliv
• Vatten
• VA-översikt
• Landskapsanalys

Geografiska utvecklingsområden

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring

Bostäder för pendlare
Vildmark
Bredband
Skogsbruk

Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring

  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse
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Riksintresse
Riksintresse för naturvård

Riksintresse friluftsliv
- Isaberg/Ranneboområdet

Riksintresse för infrastruktur
-  Väg 26

Naturreservat
Sandsebo (Under bildande)

Sammanhållen bebyggelse
• Stengårdshult
• Backa
• Öreryd
• 

LIS-områden

E9 Öreryd Nissan

E15 Radaholm

Ställningstagande
- Bostadsbyggande ska stimuleras.

- Friluftslivet stärks genom utveckling av 
olika typer av natur- och kulturbaserade 
anläggningar.

- Ranneboområdet ska bibehållas som riks-
intresse och utvecklas som 

 turismområde med vildmarkskaraktär.

- Riksintresset Radan/Svanån/Stengårds-
hultasjön ska skyddas genom att stor 
försiktighet ska gälla vid åtgärder som 
påverkar vattenkvaliten.

- För riksintresset Vattlasjöområdet gäller 
restriktiv bygglovgivning och att inga 

 åtgärder som skadar de geologiska 
 värdena är tillåtna.

- I riksintressena Kättesjömossen, Mossjön 
och närliggande mossar ska byggnation, 
väg- och ledningsdragning, nydikning, 
täktverksamhet, upplag, skogsplantering, 
gödsling och kalkning undvikas.

- I det utpekade stora opåverkade områ-
det ska rationellt jord- och skogsbruk inte 
försvåras och inte heller tillkomsten av 
gles bebyggelse.

Natura 2000
- Mossebo
- Svinhultsåsen
- Södra Svinhult
- Tunnabo

Stora opåverkade områden
- Rannebo-, Stengårdshult- och Mosseboområdet.

Geografiska utvecklingsområden
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Nissadalen
-

-
rådet, Gislaved och Smålandsstenar/Skeppshult. I området 

rörligt friluftsliv, tätortsutveckling och byggande. 

-
de turistområde med både sommar och vinteraktiviteter. 
Kommunens vagga för stor del av industriutvecklingen kan 

-

Gislaved är kommunens centralort och är den del i om-
rådet som står för en stor del av handeln och servicen 
och är den som kopplar samman Nissadalen. Gislaved och 

Smålandsstenar/Skeppshult är kommunens port mot konti-
nenten. Området är också serviceort för den södra delen. 

Igenom hela utvecklingsområdet löper en blå och en svart 

Dessa är mycket viktiga för områdets utveckling men 
också för hela kommunen.

Många spår och också pågående industriverksamheter kan 
vara en grund för utveckling av besöksnäringen i området. 

också i naturreservatet Anderstorps Stormosse.

en tillgång för utvecklingen krävs stor aktsamhet när det 
gäller naturvärden och vattenkvaliten.

Nissastigen väg 26 behöver förbättras i hela sin sträckning 
genom kommunen och en förbifart förbi Smålandsstenar/

-
ga attraktiva bostäder på landsbygden är goda.

staten genom upprättade bevarandeplaner.

Underlagshäften
• LIS
• Byggande
• Kultur
• Natur, naturresurser, friluftsliv
• Risker
• 
• Vatten
• VA-översikt
• Jord-och skogsbruk
• Verksamheter (Näringsliv)
• Infrastrukturstrategi
• Besöksstrategi
• Landskapsanalys

Geografiska utvecklingsområden

Turistmagnet
Expansiva tätorter
Kommunikationsled
Vatten
Historia
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Geografiska utvecklingsområden

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring
  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse
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Geografiska utvecklingsområden

52

Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring



Geografiska utvecklingsområden
Ställningstagande
-  Nissadalen ska vara en besöksmagnet 

genom hela kommunen för både turister 
och kommunens egna invånare.

- 700.000 besökare per år ska ha Isabergs-
området som destination.

-  Tätorterna Gislaved, Hestra, Smålands-
stenar och Skeppshult utvecklas enligt 
fördjupningar av översiktsplanen.

-  Kulturturismen i området ska stärkas 
med utgångspunkt i de rika lämningarna 

tidigt entreprenörskap, tidigt friluftslivs-
turism m.m.

-  Anderstorps Stormosse utvecklas till ett 
tillgängligt närströvområde och attrak-
tivt besöksmål.

-  I det geologiska riksintresset Nissan får 
inte ravinens sidor och botten med åfåra, 
meandrar och korvsjöar förändras.

-  I närhet till de utpekade riksintressena 
för järnväg och vägar ska hänsyn tas till 
riksintresset vid exploatering eller annan 
förändring.

-  I riksintresset Ingelsbo gruva ska gruv-
drift, väg- eller bebyggelseexploatering 
samt borttagande av bergarter och 

 mineraler undvikas.

 - I riksintressena Sandserydssjöns våtmark, 
Isberga och Risamossen ska byggnation, 
väg- och ledningsdragning, nydikning, 
täktverksamhet, upplag, skogsplantering, 
gödsling och kalkning undvikas.

- I riksintresset Rannebo ska större an-
läggningar och bebyggelsekoncentration 
undvikas.

- Riksintresset Villstads kyrkby skyddas 
genom naturreservatsbestämmelser.

Riksintresse
Riksintresse för naturvård 
- Ettö – (Naturreservat)
- Ingelsbo fältspatsgruva

- Anderstorps stormosse (Naturreservat)

- Isberga
- Risamossen
Riksintresse för friluftsliv 
- Isaberg/Rannebo-området 
  (Isaberg och Värö naturreservat)
Riksintresse för kulturvård 
- Villstads kyrkby
  (Naturreservat)
Riksintresse för infrastruktur
-  Väg 27
-  Väg 26
- Kust- till kustbanan

Natura 2000
- Ettö (naturreservat)
- Äspås
- Anderstorps stormosse (naturreservat)
- Gräfthult
- Isberga
- Villstad (naturreservat)

LIS-områden

A5 Badplats Borlången
A6 Villstad Nissan
A7 Skeppshult Nissan

-
sen uppfyller områdena inte kriterierna för LIS-om-
råden. En dispensansökan kan alltid överprövas av 
Länsstyrelsen.

Sammanhållen bebyggelse
• Kyrkobol
• Vik
• 
• 
• Mossarp
• Gräfthult

53

Sammanhållen bebyggelse
• Norra Släthult
• Åtterås
• 
• 
• Södra infarten Smålandsstenar
•  Kallset
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Majsjöbygden

-

småskaliga näringsverksamheter kännetecknar området. 
-

verksamheter, permanentboende och fritidshusboende.

Underlagshäften
• LIS
• Landskapsanalys
• Vatten
• VA-översikt

Geografiska utvecklingsområden
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Fritidshus
Småskaligt näringsliv
Vattenkraft

Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring
  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse
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Ställningstagande
-  Fritidshusbyggande ska stimuleras.

-  Vattenkraftverken ska bibehållas och de 
historiska perspektiven värnas.

- I riksintresset Örnaholm ska byggnation, 
väg- och ledningsdragning, nydikning, 
täktverksamhet, upplag, skogsplantering, 
gödsling och kalkning undvikas.

Riksintresse
Riksintresse för naturvård
- Örnaholm 

LIS-områden

Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning om 

-
sen uppfyller områdena inte kriterierna för LIS-om-
råden. En dispensansökan kan alltid överprövas av 
Länsstyrelsen.

Sammanhållen bebyggelse
• 
• 
• 
• Båraryd
• Våthult
• Karshult
• Börtebohult
• 

Geografiska utvecklingsområden

55
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Anderstorpsbygden
Anderstorp är ett varumärke som är vida känt beroende 
på motorbanan och dess historik. Området skulle kunna 
benämnas ”Race city”. Området domineras av tätorten. 

industrier.  Anderstorpaån rinner genom området och den 
är både en kvalite och ett bekymmer.  Väg 27 mot Gisla-

-
ligheter för kommunikationer. I området ingår Nennesmo 

Området har stor potential för bostads- och näringsliv-
utveckling. Motorbanan, Speedwaybanan och Skyttecen-
trum skulle kunna vara en grund för vidareutveckling av 

väg 26 söder om Gislaved kan förändra tillgängligheten till 
området.

genom upprättade bevarandeplaner.

Geografiska utvecklingsområden
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Race City
Expansiv tätort
Ny kommunikationsled

Ny vägsträckning

Skyttecentrum

Anderstorps 
motorbana

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring
  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse

Speedway-
banan



K
a
rt

a
: 
V

A
T

T
E

N

Underlagshäften
• Gislaved idag
• Kultur
• Byggande
• LIS
• Vatten
• VA-översikt
• Landskapsanalys
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Ställningstagande
-  Anderstorps tätort  ska utvecklas som 

en grön och attraktiv industri-, service- 
och bostadsort genom ställningstagan-
den i en fördjupning av översiktsplanen 
för Anderstorps tätort.

-  Anderstorps motorbana, Speedwayba-
nan och Skyttecentrum är basen i ett 
utvecklingsområde för olika aktiviteter. 
Området är kopplat till den planerade 
vägen mellan väg 604 och väg 26 söder 
om Gislaved.

-  I riksintresset Härydsmossen och 
 Rövamossen ska byggnation, väg- och 

ledningsdragning, nydikning, täktverk-
samhet, upplag, skogsplantering, gödsling 
och kalkning undvikas.

- I närheten av riksintresset väg 27 ska 
hänsyn tas till riksintresset vid exploate-
ring eller annan förändring.

Riksintresse
Riksintresse för naturvård

Riksintresse infrastruktur
- Väg 27

LIS-områden

Sammanhållen bebyggelse
• Nennesmo
• Lövås
• Ryd
• Törås
• 

Natura 2000
- Stenbrohult

Geografiska utvecklingsområden
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Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring
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Fegenområdet
Området är ett gränsland i kommunens västra del. Kom-

-
-

Burseryds tätort som utgör navet i området. Tätorten 
-

vägarna till Ullared. Anknytningen till vägen ger underlag 
för att bygga ut orten. Orternas framtida utveckling läggs 

sociala kontakter, service och arbetstillfällen.

-

-

från naturen och historien kring dansk/svenska gränsen. 

landsbygden är stora.

-

ansvarar staten genom upprättade bevarandeplaner.

Geografiska utvecklingsområden
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Naturturism
Dansk-svenska gränsen
Industritätorter

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring
  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse
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Underlagshäften
• Natur, naturresurser, friluftsliv
• Vatten
• VA-översikt
• Kultur
• Landskapsanalys

Ställningstagande
-  Anläggningar som förstärker rörligt 
 friluftsliv ska stimuleras. 

-  Riksintressen och bestämmelserna i 
Natura 2000 områden skyddas genom 

-  Samverkan ska ske med Falkenbergs, 
Svenljunga och Hylte kommuner om 
utveckling av området.

-  Broaryds marknadsläge i anslutning till 
 länsväg 153 ska förbättras.

-  Burseryd och Broaryds tätorter 
 utvecklas genom ställningsstagande i 

fördjupningar av översikstplanen.

- De gamla småskaliga kvarn-, industri- och 
kraftverksanläggningarna ska värnas.

LIS-områden
A8 Granbacken Västerån
A9 Burseryd Tyngeln

C11 Mörkebo Västerån 

Sammanhållenbebyggelse
• Arnåsholm
• Kruvebo
• N. Långhult
• 
• Götsbo
• Lida
• Betarp
• Stenbrohult
• 
• 
• Gryteryd
• Eldshestra

Riksintresse
Riksintresse för naturvård 

Riksintresse kulturvård 
- Sandviks sockencentrum (Naturreservat).

Natura 2000

Geografiska utvecklingsområden
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Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring



K
a
rt

a
: 
IN

T
R

E
S

S
E

O
M

R
Å

D
E

N

Bolmenområdet

Sunnaryd och Bolmsö. 

av ett vattenskyddsområde för Bolmen pågår. Samarbete 
-

Berörda länsstyrelser har aktivt deltagit. Turismsamarbetet 

Sunnaryd. 

-
rättade bevarandeplaner.

Underlagshäften
• Natur, naturresurser, friluftsliv
• LIS
• Byggande
• Jord-skogsbruk
• Vatten
• VA-plan
• Besöksstrategi

Geografiska utvecklingsområden
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Friluftslivsturism
Bostäder
Småskaligt näringsliv
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Färjeläget

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring
  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse
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-  Näringslivet och inte minst besöksnä-

ringen ska utvecklas i området.

-  Besöksnäringen i anlutning till färjeläget 
ska utvecklas och kulturmiljöer i anslut-

-  Båtturismen ska stärkas.

-  Anläggningar som förstärker rörligt 
 friluftsliv ska stimuleras.

-  Vattenkvaliteten ska värnas med hänsyn 

 näringsgren.

-  Samverkan med Bolmenkommunerna 
ska fortsätta.

-  Samarbetet med Sydvatten ska 
 vidareutvecklas.

-  Inom försvarets riksintresse, (stoppom-
råde) är inga objekt över 20 meter 

 tillåtna.

LIS-områden

B2 Bökkullen Bolmen
B3 Lillaryd Bolmen
B4 Källerudd Bolmen
B5 Kåratorp Bolmen
B6 Sunnaryd Bolmen
B7 Torp Bolmen
B8 Stavshult (norra) Bolmen
B9 Stavshult (södra) Bolmen

B11 Skinnebo (södra) Bolmen

Sammanhållen bebyggelse
• Sunnaryd
• Källerudd
• Sporda
• Svanaholm
• Tallberga
• Kållerstad
• Lunden

Riksintresse
Riksintresse för friluftsliv

Riksintresse försvaret, stoppområde

Natura 2000
- Sunnaryd

Geografiska utvecklingsområden
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Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring



K
a
rt

a
: 
IN

T
R

E
S

S
E

O
M

R
Å

D
E

N

K
a
rta

: V
A

T
T

E
N

Reftelebygden

-
er, boenden, service och ett bra kommunikationsläge vid 

Jordbruket är basen i området och näringen har stor 
betydelse för livsmedelsproduktionen.

Reftele med skolmuseet som centrum och all kulturhis-

utvecklas till ett attraktivt turistmål. 

-
planen.

genom upprättade bevarandeplaner.

Underlagshäften
• Natur, naturresurser, friluftsliv
• Jord och skogsbruk
• Industri och service 
• Kultur
• VA-plan

Geografiska utvecklingsområden
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Jordbruk
Natur- och kulturturism
Industritätort

Kommunyta

Utvidgat strandskydd

Prioriterade vattendrag som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

  

  

 Prioriterade vatten som ej
uppfyller miljökvalitetsnormer

 
Värdefulla vattendrag

Värdefulla vatten

Grundvattentillgångar

Grundvattentillgångar känsliga för föroreningar

Föreslagna till nya vattenskyddsområden

Nissan

Lagan

Ätran

Delavrinningsområden

Teckenförklaring

Naturreservat

Natura 2000

Utvidgat strandskydd

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse järnväg

Riksintresse kulturmiljövård

Riksintresse naturvård

Riksintresse väg

Riksintresse yrkesfiske

Befintliga detaljplaneområden utanför tätort

Värdefull våtmark

Stora opåverkade områden

Teckenförklaring
  Vattenskyddsområde

Överföringsledning

 

VA

Gasledning

" " " " " " Vandringsled

_̂ Byggnadsminnen

! Motorsportsanläggningar

" Skjutbanor

 Influensområde för luftrum

Stoppområde för höga objekt

Riksintresse 

Riksintresse
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Ställningstagande
-  Reftele tätort utvecklas som ett nav i 

Reftelebygden genom ställningstaganden 
i en fördjupning av översiktsplanen för 
Reftele tätort.

-  Jordbrukslandskapet ska värnas.

-  Området ska utvecklas till ett 
 besöksområde med industri-, 

-  I riksintresset Finnvedens folkland ska 
tillkommande bebyggelse noga anpassas 
till omgivande landskap och ombyggnad 
av äldre byggnader ska ske med 

 varsamhet.

-  Utvecklingsfrågor inom riksintresset 
Finnvedens folkland bör ske i samverkan 
med Värnamo kommun.

LIS-områden

Sammanhållen bebyggelse
Ås
Draftinge
Dravö
Väcklinge
Stora Segerstad
Mällby
Ölmestad
Reftele Kyrkby
Vä

Riksintresse
Riksintresse för kulturvård 

Riksintresse för naturvård

Natura 2000
- Draven
- Nennesmo (Kyrkoreservat)

Geografiska utvecklingsområden
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Vad är en översiktsplan?
Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som omfattar hela kom-
munens yta. Översiktsplanen är ett inriktningsdokument för en långsiktig utveckling mot en enklare 
vardag, fungerande bostads- och arbetsmarknad, klimatsmart utveckling och god resurshushållning 
– en attraktiv kommun. Översiktsplanen ska vara både strategiskt och praktiskt tillämpbar och som 
utöver mark- och vattenanvändning ska användas som det centrala utvecklingsverktyget för kom-
munen.

För att översiktplanen ska bli användbar och tjäna sitt syfte behöver den fokusera på de frågor som 
är angelägna för den egna kommunen. 

Utdrag ur Plan- och bygglagen
5  § Av översiktsplanen ska framgå 
1.  grunddragen i fråga om den avsedda användningen av mark-
 och vattenområden, 
2. kommunens syn på hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras, 
3. hur kommunen avser att tillgodose de redovisade riksintressena och följa gällande miljökvali-

tetsnormer, 
4. hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna översiktsplanen 

med relevanta nationella och regionala mål, planer och program av betydelse för en hållbar ut-
veckling inom kommunen, 

5. hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder, och 
6. sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 7 kap. 18 e § första 

stycket miljöbalken.
Lag (2014:224)

Länsstyrelsen ska i översiktsplaneprocessen tillhandahålla underlag och ta tillvara och samordna 
statens intressen.  Under utställningstiden ska länsstyrelsen avge ett granskningsyttrande där det ska 
framgå:
*  Om planen inte tillgodoser ett riksintresse.
* Om förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm inte följs.
* Om redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig med 

miljöbalkens bestämmelser.
* Om inte samordning rörande mark- och vattenanvändning mellan grannkommuner är gjord på 

lämpligt sätt.
* Om bebyggelse eller byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller till säker-

het eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.

En översiktsplan ska samrådas med berörda myndigheter och allmänheten under upprättandet samt 
ställas ut för granskning innan den antas av kommunfullmäktige.

Bilaga 1

64



Bilaga 2

65

Så här görs ÖP16



1998.02.26 2012.12.13

2011.06.20

1994.06.14

2005.06.22

1998.06.17

1999.08.19

2008.05.22
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Antagna fördjupningar för delar av 
Gislaveds kommun
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Riktlinjer skyddsav-
stånd ÖP16
Skyddsavstånd till ledningar
Gasledningar:
- Distributionsledning och byggnad inom tätbebyggt 

område – 2 m (E.ON)
- Distributionsledning utanför tätbebyggelse – 12 m 

(E.ON)
Elanläggningar:
- Vid byggnation och bygglov eller annan exploatering
- Kontakt E.ON Elnät eller annan berörd lednings-
  ägare.

Skyddsavstånd till vindkraftverk 
Vindkraftverk under 50 m – Minst 100 m från kraft-
ledning (Transportstyrelsen)
Vindkraftverk över 50 m – Minst 200 m från kraft-
ledning (Transportstyrelsen)
Master och vindkraftverk och master med stag  – 
Minst 200 m från kraftledning (Transportstyrelsen)
Inom 200 m från gasledning – kontakt med E.ON 
GAS
Avstånd till kraftledning ska vara så stort att ett 
haveri av verket inte skadar ledningen. (Svenska 
kraftnät)

Skyddsavstånd till vägar
Byggnadsfritt avstånd generellt på statliga vägar – 12 

Byggnadsfritt avstånd på väg 26, 151, 153 och 

Byggnadsfritt avstånd för vissa delar av väg 27 – 50 

Vid byggnation inom 150 m från vägarna 26, 27 och 
153 – bör riskbedömning för farligt gods tas fram 

Skyddsavstånd till järnvägar

Vid byggnation inom 150 m – bör riskbedömning för 

Hinderfrihet – Samråd för alla objekt över 20 m 
utanför sammanhållen bebyggelse. (Försvarsmakten)
– Samråd för alla objekt högre än 45 m inom sam-
manhållen bebyggelse. (Försvarsmakten)

Sammanhållen-
bebyggelse
I dessa områden med sammanhållenbebyggelse 
krävs bygglov:
• Stengårdshult
• Backa
• Öreryd
• Fagerberg
• Kyrkobol
• Vik
• Hestraviken
• Henja by
• Mossarp
• Gräfthult
• Norra Släthult
• Åtterås
• Haghult
• Fållinge
• Södra infarten Smålandsstenar
• Kallset
• Hedenstorp
• Sebjörnarp
• Kyrkesjön
• Båraryd
• Våthult
• Karshult
• Börtebohult
• Hulu
• Nennesmo
• Lövås
• Ryd
• Törås
• Stjärnehult/Tokarp
• Arnåsholm
• Kruvebo
• N. Långhult
• Hällabäck
• Götsbo
• Lida
• Betarp
• Stenbrohult
• Bröttjaryd
• Björkelund
• Gryteryd
• Eldshestra
• Sunnaryd
• Källerudd
• Sporda
• Svanaholm
• Tallberga
• Kållerstad
• Lunden
• Ås
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• Draftinge
• Dravö
• Väcklinge
• Stora Segerstad
• Mällby
• Ölmestad
• Reftele Kyrkby
• Vä
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Sammanfattning av 
miljökonsekvensbe-
skrivning

Miljökonsekvensbeskrivningen, MKB, beskriver 
den miljöpåverkan som kan tänkas bli av genom-
förandet av Gislaveds nya översiktplan ÖP16. 
Planen är generellt hållen och består av ställ-
ningstaganden av olika karaktär och detaljerings-
grad. Den övergripande ambitionen är att en 
hållbar utveckling ska gynnas. De största utveck-
lingsfrågorna angående markanvändning handlar 
om bebyggelse och infrastruktur.

Analysen i MKB:n är baserad på preciseringarna 
i miljömålet God bebyggd miljö. De förslag som 
enligt analysen har potentiellt betydande mil-
jöpåverkan är förslag om:

• Utveckling av de åtta tätorterna.
En utveckling av alla tätorter i kommunen uti-
från sina egna förutsättningar med exempelvis 

-
ce utgör förutsättningarna för ett mer socialt 
hållbart inkluderande samhälle. Ambitionen om 
800 nya bostäder kan tillgodose de olika behov 

-
tidigt krävs att lokaliseringar i tätorterna inte 
inkräktar på grönstruktur och rekreationsområ-
den att de är lokaliserade för att undvika över-
svämningar och andra risker och att de har god 

idag avsatt mark i fördjupade översiktsplaner 
och färdiga detaljplaner i kommunen som be-
döms kunna rymma en utbyggnad av föreslagen 

planlagd eller utpekad mark för bostäder i alla 
tätorter som uppfyller dagens krav på exempel-
vis klimatanpassning eller är tillräcklig utredd 
föroreningssituation. 

Ett utökat byggande i kommunens alla tätorter 
förstärker transportbehovet i kommunen och 
medför risk för ökad klimatpåverkan. Planens 

-

att minska risken för ökad klimatpåverkan. 
     

• Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
-LIS.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ger en 
ökad möjlighet för utveckling av landsbygden, 
är positiv från ett socialt perspektiv och ger 
möjlighet till attraktiva bostadslägen eller till att 
utveckla verksamheter inom turism/friluftsliv.   

-
het till stränderna i Gislaveds kommun minskar 
totalt sett. Samtidigt är omfattningen av LIS-om-

-
gängligheten minskar vid särskilt attraktiva sjöar 
eller att förutsättningarna för djur- och växtlivet 
försämras i det enskilda fallet. Urvalsprocessen 
av LIS- områden, hänsyntagande till djur- och 
växtlivet i avgränsningen av områden och att 
varje områdes särskilda krav på tillgänglighet 
och skydd prövas i det enskilda fallet, minskar 
risken för sådana effekter.    

• Bygga vid vatten i tätorter.
Planen har en ambition om att utveckla bebyg-
gelse utmed vattendrag och sjöar i tätorterna. 
Vattenära lägen för bostäder är i sig attraktiva 
men medför också andra, psykologiska, positiva 
effekter med att bo vid vatten och ha fri utsikt.

Byggande vid vatten kan medföra risker för 
översvämning och erosion eller att man gör in-
trång i värdefulla natur- eller rekreationsmiljöer. 
Men om dessa risker beaktas så kan en omvand-
ling av vanligt förekommande industriområden 
i vattenära lägen till bostadsområden medföra 
att tillgängligheten till strandområden ökar i 
tätorterna. Förorenade områden i anslutning till 
gammal industrimark i vattennära lägen är van-
ligt förekommande i kommunen. Ett långsiktigt 
arbete med att omvandla sådana områden kan 
också medföra minskad föroreningsbelastning på 
mark och vatten. 

• Mark för miljöfarlig verksamhet.
Planförslaget anger att kommunen ska ha plan-
lagd mark för miljöfarliga verksamheter och ska 
underlätta för miljöfarliga verksamheter som är 
olämpligt placerade, att omlokalisera. Det gyn-
nar både hälsa och miljö att se till att verksam-
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heter med miljöpåverkan lokaliseras på platser 
där störningarna är som minst. Riktlinjerna för 
hur industrietableringar ska hanteras i fördju-
pade översiktsplaner bör stärkas för att inte 
negativa miljö- och hälsopåverkande effekter ska 
uppstå. 

• Förbifart Smålandsstenar.
Planförslaget om en förbifart Smålandsstenar på 
väg 26 har uppenbara positiva miljö- och hälso-
effekter i tätorten. Minskat antal människor som 
blir bullerstörda, mindre utsläpp inne i tätorten, 

mindre risk för påverkan på viktiga grundvat-
tenförekomster. En ny väg innebär ett intrång i 
landskapet med nya barriäreffekter och risk för 

Förslaget bedöms medföra total sett positiva 
miljö- och hälsoeffekter.    

• Väg mellan Väg 604/27 och väg 26.
En förbindelse mellan väg 604/27 och väg 26 i 
en sträckning söder om Gislaveds tätort föreslås 
för att få goda vägkommunikationer från väg 26 
och mot Anderstorp och Gnosjö. Vägen skulle 
också tillgängliggöra de östra industriområdena i 

-

inne i Gislaved.   

En ny vägsträckning medför intrång i landskapet 
och innebär också en barriär mellan tätorten 
och naturområdena söder om tätorten. Tillgång 
till grönområden skapar vardagskvalitet och 
rekreationsmöjligheter samt har positiva häl-
soeffekter. En sträckning söder om Gislaveds 
tätort innebär att orten innesluts av vägar. Hur 
stor barriäreffekten blir beror bland annat på 
hur nära orten som vägen dras.         

• Riktlinjer för vindkraftsutbyggnad.
Planen föreslår ett antal riktlinjer för hur vind-
kraft ska etableras. Vindkraftsutveckling utgör 
en viktig del i hur kommunens mål om ökad 
produktion av förnyelsebar energi ska uppnås. 
Riktlinjerna syftar till att kunna etablera vind-
kraft men undvika negativa effekter av lokalise-
ringen. Förslaget presenterar också områden 

där vindkrafteblering ska undvikas. Förslaget om 
generella krav på radarstyrd hinderbelysning 
kan medföra att vindkraftsutbyggnad begränsas. 
Vidare så kan frånvaron av utpekande lämpliga 
områden också minska intresset för att bygga ut 
vindkraft i kommunen och minskar möjligheten 
att nå klimatmålen.     

Planens nollalternativ 
Nollalternativet utgörs av den nuvarande över-
siktplanen, ÖP06. Noll- och planalternativ skiljer 
sig inte nämnvärt men en del inriktningar i 
ÖP16 mot klimatanpassning, sociala frågor samt 
att utvecklingsområdena täcker in hela kommu-
nens yta gör att planalternativet har en större 
bredd och eventuellt bättre styrning mot vissa 
mål.

Miljökvalitetsnormer
Planens bedöms inte negativt påverka miljök-
valitetsnormer för luft eller vatten. I kommu-
nen bedöms inga miljökvalitetsnormer för luft 
överskridas. När det gäller miljökvalitetsnormer 
för vatten så uppfylls inte god vattenstatus i ett 
stort antal vattenförekomster men planförslaget 
bedöms inte medverka till någon försämring. 
Däremot så bedöms ett antal ställningstaganden 
exempelvis inom vatten- och avlopp och föro-
rende områden att medverka till en förbättrad 
vattenstatus.   
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Ordlista

Allmänt VA = Kallas ofta kommunalt VA. 
VA-försörjning som kommunen är ansvarig för. 

Besöksnäring = Turism

Biobränsle = Bränsle som till stor del är baserat 
på trä.

Biogas = Den gas som bildas när organiskt ma-
terial, såsom gödsel, avföring, avloppsvatten från 
industrier, slam från reningsverk, hushållsavfall och 
växter bryts ner.

Biologisk mångfald = Rikedom av arter; gene-
tisk variation inom arter och mångfald av livsmil-
jöer.

Bostadsrätt = Upplåtelseform av bostad där 
rätten att nyttja en bostadslägenhet för obegrän-
sad tid men äger inte fastigheten utan ingår i en 
bostadsrättsförening.

Bredband
kommunikationssatellit för överföring av bred-
bandiga elektriska signaler.

Brädda
bassäng eller ledning

Cykelled = Markerade leder, som är lämpliga för 

Cykelstråk = Kombination av separata GC-väg-
ar och mindre landsbygdsvägar.

Dagvatten = Regn och smältvatten från t.ex. tak 
och asfaltytor.

Kulturella och kreativa näringar = Arkitek-

konst, kulturarv, litteratur, media och marknads-
kommunikation, mode, musik, måltid, scenkonst, 
slöjd och konsthantverk, upplevelsebaserat 
lärande.

Kulturell hållbarhet = Kulturen förändras över 
tid och hållbar kulturell utveckling innebär att 
vanor, traditioner, seder och bruk måste respekt-
eras och värnas.

 = studier av befolkningens storlek, 

av förändringar i befolkningsstrukturen.

Deponi = Avfallsupplag.

Detaljhandel = distributionskedjan för varor 
från producent till konsument. Detaljhandeln 
innehåller två huvudvarugrupper: sällanköpsvaror 
och dagligvaror

Drivmedel = Bensin, diesel, gas, el m.m.

Ekologisk hållbarhet = Innebär att långsiktigt 
upprätthålla ekosystemens produktionsförmå-
ga och minska negativ påverkan på natur och 
människor.

Ekonomisk hållbarhet = Innebär att hushålla 
med och effektivt ta vara på mänskliga och mate-
riella resurser.

Ekosystemtjänster = tjänster som naturen 
tillhandahåller och som människan är direkt be-
roende av.

Energieffektivitet = Att med en viss insats av 
energi åstadkomma så stor mängd energitjänster 
som möjligt.

Erosion = Nötning av berggrund och jordtäcke 
genom rinnande vatten, vind, vågor eller is.

EU:s ramdirektiv för vatten = EU-direktiv 
som har målet att uppnå god vattenkvalitet i alla 
unionens sjöar, vattendrag och grundvatten.

Exploatering = inom samhällsplaneringen: 
ianspråktagande av obebyggd mark eller annan 
naturresurs för bebyggelse eller anläggning.

Fördjupning = Planinstrument som används för 
ett större område som t.ex. en hel tätort, vilken 
kan planeras genom en fördjupning av översikts-
planen.
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Företagstjänster = Tjänster inom ekonomi, 

samt bemanning, resetjänster, säkerhetstjänster, 
fastighetstjänster till företag inklusive städning.

Förorenad områden = Mark- och vattenom-
råden som är så förorenade att det kan medföra 
skada eller olägenhet för människors hälsa eller 
miljön.

Förskola = Pedagogisk verksamhet för inskrivna 
barn i åldern 1–5 år.

GC-väg = Gång- och cykelväg.

Grundvatten = Vatten i den del av jorden eller 
berggrunden där hålrummen är helt vattenfyllda.

Grönstruktur = Innefattar all grön mark som 
inte är hårdgjord, såväl inne i tätorten som utan-
för. Det handlar inte bara om offentlig mark utan 
även privat grönska i tätorten, rekreationsområ-
dena.

Hyresrätt = Upplåtelseform av en bostad som 
hyresgästen inte äger själv men hyr av en hyres-
värd.

Infrastruktur = ett system av anläggningar, som 
utgör grund för försörjningen och förutsättning-
en för att produktionen skall fungera: bl.a. vägar 

eldistribution och andra anordningar för energi-
försörjningen, vatten- och avloppssystem, teleför-
bindelser och utbildningsväsen.

-
serad form tillsammans använder ett fordon.

Komplementbyggnad = Mindre byggnad, t.ex. 
uthus eller garage, i anslutning till ett småhus.

Mötesplatser = Läs underlagshäfte Mötesplat-
ser.

Miljökvalitetsnorm = Nivå på miljökvalitet 
fastslagen i lagstiftning och som ska avspegla den 
lägsta godtagbara miljökvaliteten som människa 
och miljö tål.

Natura 2000 = Nätverk av EU:s mest skydds-
värda naturområden.

Ortstjänster = All service på en ort som utförs 
till stor del i privat regi: detaljhandel (ej motor-
handel och motorservice) inkl. bensinstationer, 
bankkontor, hotell och restaurang, kultur och 
fritid, personliga tjänster.

PBL = Plan och bygglagen. Lag som innehåller 
regler om planläggning av mark, vatten och byg-
gande.

Planlagd mark = Mark som omfattas av de-
taljplan.

Detaljplan = Juridiskt planinstrument med 
detaljerade regler som talar om vad, var och hur 
man får bygga inom aktuellt område.

Riksintresse
mycket stor betydelse i nationellt perspektiv.

Sammanhållen bebyggelse = Begrepp i PBL. 
Område som innehåller sammanhållen bebyggel-
segrupp med minst 10-20 hus som gränsar till 
varandra eller bara åtskiljs av väg, park eller dylikt.

Sanering = Befria mark och byggnader från 
skadliga ämnen, ofta gifter m.m.

SGU = Sveriges Geologiska Undersökningar.

Seniorboende 70+ = (tidigare ”Trygghetsboende 
Gislavedsmodell”)
Kriterier för Gislaveds kommuns och AB Gislavedshus 
seniorboende 70+ för äldre och funktionsnedsatta 
personer samt tillämpningsregler.
- Lägenheterna är avsedda för personer som är över 

70 år (minst en i hushållet) och för personer med 
biståndsbedömd funktionsnedsättning i mån av ledi-
ga lägenheter.

- Lägenheterna ska ha god tillgänglighet i yttre och 
inre miljö.

- Det ska vara lätt att ta sig till träffpunkter och ge-

man kan få närhet och trygghet.
- Personalen på träffpunkterna ska medverka till soci-

ala kontakter, samvaro och gemensamma måltider.
- ”För enklare sysslor” hänvisas till Fixartjänsten.
- Hyreslagens villkor gäller.
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enligt första punkten kan ledig lägenhet erbjudas an-
dra bostadssökande, dock efter en särskild prövning 
i det enskilda fallet och varvid hänsyn ska tas till den 
sökandes ålder.

- Hantering av bostadskö, tillämpningsregler m.m. ska 
samordnas mellan AB Gislavedshus och fastighets-
nämnden och vid behov i samråd med socialnämn-
den och kommunstyrelsen.

Social hållbarhet = Människors möjlighet till 
goda livsvillkor.

Solceller = Fotoceller som är optimerade för 
att omvandla solstrålning till el.

Solfångare = anordning som omvandlar energi i 
solinstrålningen till värme.

Spillvatten = Spillvatten är den typ av avlopps-
vatten som är förorenat av bad, disk, tvätt och 
toalett. 

Strandskydd = Lag som syftar till att trygga 
förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv samt 
till att bevara goda livsvillkor på land och i vatten 
för djur- och växtlivet.

VA =Vatten och avlopp.

VA–verksamhetsområde = Ett verksamhets-
område för allmänt vatten och/eller avlopp är ett 

-
sörjningen ska ske genom allmän VA-anläggning. 

Vägreservat = Markerad sträckning för framti-
da vägdragning.

Ytvatten = Vattnet i en sjö eller i ett vattendrag.

Övergödning = Övergödning orsakas av att 
näringsämnen, särskilt kväve och fosfor, frigörs 
eller tillförs mark eller vatten i så stor mängd att 
ekosystemens förmåga att positivt tillgodogöra 
sig näringen överskrids.
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