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MINNESANTECKNINGAR

LOKALSAMTAL STEG 2
Broaryd 27 november kl. 18-20
XX medborgare deltog
Närvarande från Gislaveds kommun
Agneta Karlsson, demokratiberedningen
Peter Bruhn, demokratiberedningen
Lisa Nilsson, demokratiberedningen
Thomas Johansson demokratiberedningen
Inga-Maj Eleholt, ordförande och Christoffer Gullberg,
vice ordförande socialnämnden.
Malin Hermansson – 1:e vice ordförande för fritidsoch folkhälsonämnden.
Kent Johansson, 1:e vice ordförande fastighet- och
servicenämnden
Håkan Josefsson, ordförande tekniska nämnden och
kommunstyrelsen

Magdalena Holm, ersättare barn och
utbildningsnämnden
Hans Brunström, VD Gislaved Energi AB

Lokalsamtal är en satsning från Gislaveds kommun
som syftar till att kommunen ska föra dialog med
invånare i kommunens mindre bygder.
Vi använder en modell där invånarna själva får vara
med och tycka till om vilka frågor de vill prata om
under Lokalsamtalen. Därefter sker Lokalsamtalen
i två steg, där först tjänstepersoner och därefter
politiker besöker bygden. Under Lokalsamtalen
kommer vi att tillsammans prioritera vilka
frågor det ska fokuseras på för att utveckla
bygden.
För att kunna följa upp synpunkter och förslag
som kommer upp under kvällen kommer vidare
kontakt ske med kontaktpersoner/
verksamhetsgrupp från bygden, kommunen och
demokratiberedningen.

Från kommunstyrelseförvaltningen, avdelningen för hållbar utveckling
Emma Hansson, Robin Kaas, Yasmin Yassin, Claudia Bartelsson, Bengt-Göran Ericsson, Joakim
Sverker

Sammanfattande diskussion om temat Äldres boende
Lokalsamtalet inleddes med diskussion mellan invånare och politiker från Socialnämnden kring
framtiden för Lugnet i Broaryd.
I Broaryd finns äldreboendet Lugnet och med bakgrund i förändrade förutsättningar gällande
resurser, såväl mänskliga som ekonomiska, och förändrad demografi har socialförvaltningen utrett om
något eller några vård- och omsorgsboende i kommunen helt eller delvis kan avvecklas.
Förvaltningen föreslog att av de 45 vård- och omsorgsboendeplatserna på Hagagården i
Smålandsstenar och Lugnet i Broaryd flyttas 24 till Solbacka i Reftele och Vitsippan i Gislaved.
Resterande platser avvecklas och ersätts av biståndsbedömda trygghetsboendeplatser i
kommunen.
Socialnämndens arbetsutskott har lagt förslag om att inte lägga ner några boenden just nu. Det är
oklart hur länge politikerna kan garantera att det inte läggs ner några äldreboenden, givet den
ekonomiska situationen.
Socialnämnden har ett stort underskott, ca -32 miljoner (i början av 2019 pekade det på -43
miljoner). Då socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen står för ca 85 % av
kommunens kostnader är det svårt att dra in på andra förvaltningar för att täcka underskottet.
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Därför görs och planeras kraftiga besparingar, till exempel är ett förslag om att minska
personalkostnader med 5%, framförallt på administration och chefer och att biståndsbedömning av
särskilt boende kommer ske utifrån vad lagstiftning säger.

I Broaryd är Lugnet och skolan oerhört viktiga för samhället och för sammanhållningen och det
påpekas att det är viktigt att utveckla och satsa och inte lägga ner, för ökad trygghet. Förslag om att
ta upp dagverksamheten igen tas upp. Invånare menar att det är viktigt att ha kvar äldreboenden, att
använda lokaler och att arbeta för att fylla upp dem.
Diskussion sker om hur vi bättre kan använda lokalerna och hur vi kan få fler äldre att välja att bo på
Lugnet. Kommunen kan inte marknadsföra specifika boenden i kommunen, utan behöver då invånares
hjälp att sprida information om den goda verksamheten för att öka antalet som önskar bo på Lugnet.
From 1 april 2019 kan en kommun införa biståndsbedömda trygghetsboenden, förslag om att då
använda 70+ boenden.
Vidare förändras samhället, färre personer i arbetsför ålder ska ta hand om fler äldre. Det kommer
krävas effektiviseringar, visionära lösningar och ett nytt tänk. En viktig aspekt gällande god vård är
kompetensförsörjning och personalens arbetsmiljö, hur ska vi få fler undersköterskor som trivs och
stannar och som har en rimlig arbetsbörda? Christoffer påpekar att det är många pusselbitar som ska
falla på plats för att utbilda ex en undersköterska, lokaler, skolor, snöröjning m.m. Viktigt att se
helheten.
Vid bordet
Mycket diskussion kring personalens arbetsmiljö och arbetsbörda. Upplevs ansträngd i dagsläget,
vilket leder till sämre vård. Måste få arbetsglädje.
Gislaveds kommun har många små boenden för äldre och det är svårt att få ihop det ekonomiskt och
med schemaläggning. Socialnämnden vill ha boenden i hela kommunen, men det finns stora
utmaningar att behålla denna typ av service.

Att arbeta vidare med
En idé som kom upp på mötet var att göra Lugnet till ett boende för multisjuka. En idé som
socialnämnden tar med mig för diskussion först med förvaltningen och sen om idén faller i god jord
med nämnden.

Sammanfattande diskussion vid bordet: Badplatser och fritidsaktiviteter
Invånare uttrycker problematiken kring den statliga vägen. Vägen upplevs som otrygg och
inte trafiksäker, önskar byggnation av en kommunal väg samt gång och cykelväg till skolan
och till Allianskyrkan.
Utanförskap: ”upplever att man lever i ett utanförskap då det finns en utmaning i att man inte
får tidningen hem med posten för att man bor så långt ut. Det digitala utanförskapet gör
också att man inte kan ersätta den fysiska tidningen. Jag har inte en dator eller kunskap om
hur man ska använda en dator”.
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Aktiviteter: ”En utmaning när man bor i landsbygden och i angränsning till annan kommun är
att man inte vet vart man hör hemma riktigt. Grannkommunen ligger fysiskt närmare. Vart
får man reda på vad det finns för fritidsaktiviteter i kommunen? Vart kan man spela boule till
exempel?”
Läs mer om vilka föreningar och aktiviteter som finns i kommunen på:
https://www.gislaved.se/uppleva-och-gora/ eller kontakta kommunens kontaktcenter.
Gryteryd: Fritidsförvaltningen ska ha lovat att fixa hytten, toaletten och grillplatsen behöver
också fixas. Kommunen skulle kunna erbjuda simkurser till barn. Malin förklarar att
kommunen inte kan ordna med simkurs för barn i sjöar.
Fritidsaktiviteter: ”Vi behöver lekplatser och utegym. Alla aktiviteter finns i Gislaved och
Smålandsstenar. Här finns inget att göra om du inte vill spela fotboll eller gå med i scouterna.
För all annan aktivitet måste man ta sig in till Smålandsstenar och Gislaved men då finns det
ingen kollektivtrafik”. Badplatsen i Örsjön ska läggas ner, finns en undran över vart invånare
kan bada då, då det saknas badplatser nära samhället.
Samlingslokaler: ”Vi saknar samlingslokaler för att vi ska kunna samlas, ha kalas, fest och
annat. Gamla biblioteket står tomt och är mitt i centrum. Lokalen tillhör Gislavedshus så
kommunen borde kunna påverka. Gamla biblioteket hade varit en bra samlingslokal men
saknar dock kök. Det är lite sådant som behöver ses över och som måste fixas om det ska
bli en samlingslokal”.
Om en förening startas erhålls bidrag från kommunen för att skapa aktiviteter och ansvaret
ligger på föreningen att skapa aktiviteter.
Diskussion om simskola och att de begränsade möjligheterna till kollektivtrafik/närtrafik kan
påverka barnens möjlighet att simma och påverkan av skolresultat. Gällande simskola under
sommaren erbjuder Fritid- och folkhälsoförvaltningen gratis bussning från ytterområdena för
sommarsimskolan.

Att arbeta vidare med
Minska det digitala utanförskapet: Biblioteken kan erbjuda kurser i hur man använder
mobilen och datorn för att läsa nyheter och betala räkningar.
Möjligheter till En mobil fritidsgård (som någon gång i månaden reser runt med fritidsledare
etc.) diskuteras vidare då Fritid och folkhälsoförvaltnignen nu kartlägger behov och önskemål
kring fritidsgårdverksamhet.
Hensjön: Nya/renovera bänkar vid Hensjön. Toaletten är dålig och behöver ses över.
Det pågår en utredning och samlings-/servicelokal i centrala Broaryd.

Sammanfattande diskussion vid bordet Övriga frågor

Det är viktigt att visa att vi lyssnar på boende i Broaryd och i Gryteryd.
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Platsbrist för industrier, boende.
Varför väljer man att riva simhallen istället för att renovera? Det är enligt uppgift billigare att
renovera än att riva.
Bättre för simundervisningen att barnen har simundervisning närmre hemmet, det sparar
pengar på bussresor.
Mycket transporter för barn och ungdomar som måste lära sig simma av flera skäl.
Avfart/infart från 153:an. Gekås expanderar och det ökar trafiken på vägen.
Cykelvägen.
Viktigt med återkoppling. Viktigt med uppföljande möten. Fler stormöten.
Transporter – landsbygdsperspektivet är avgörande för hur det går att rodda med service,
aktiviteter,
Handläggningstider – bygglov. I Värnamo kommun har de två månader, i Gislaveds kommun
åtta månader.

Sammanfattande diskussion vid bordet kollektivtrafik, bredband,
markanvändning (kommunstyrelsen och tekniska nämndens ansvarsområden)
Gång- och cykelvägar (GC-vägar)
Det framfördes en rad synpunkter på frånvaro av gång- och cykelvägar. Synpunkterna handlar
först och främst att ingen säker gång- och cykelväg finns till skolan längs Hestravägen, väg
575, från de östra delarna av orten. Flera hänvisade till den fördjupade översiktsplanen för
Broaryd från 2008 där ett sträckningsförslag presenteras och anges att den är prioritet 1 i
(den dåvarande) GC-vägplanen.
Från kommunen sida konstaterades att det är en resurs- och prioriteringsfråga vilka och i
vilken takt gång- och cykelvägar byggs. Man konstaterade också att skolvägssträckningen
utgör en statlig väg vilket innebär att Trafikverket och regionen också har inflytande över
frågan. Från tekniska nämnden konstaterades att sträckningen inte finns med i den nuvarande
GC-vägplanen. Frågan om gång- och cykelväg på Hestravägen kan eventuellt övervägas igen.
Utöver diskussionen kring ovanstående sträckning så ställdes frågor om vilka standard- och
skötselkrav som ställs på privata initiativ för gång- och cykelväg och frågan om man inte
kunde riva upp rälsen på den nedlagda järnvägen och använda som GC-väg.
Kompletterande information:
GC-vägsträckningen längs Hestravägen finns inte med i de tänkbara GC-vägstråk som
regionen utreder och den finns heller inte med den nuvarande kommunala gång- och
cykelvägplanen som tar upp de objekt som ligger närmast i tiden. Kommunens gång- och
cykelvägplan omarbetas vart fjärde år.

Belysningsfrågor
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Belysning saknas vid återvinningsstationen och vid busstationen i Broaryd. Det saknas också
möjlighet till elanslutning vid torget vilket får till följd att kabel måste dras över vägen.
Besked ges att Gislaved Energi kommer att hantera frågorna.
Bussförbindelser
Synpunkter på dåliga bussförbindelser mellan Broaryd och Gislaved, endast en buss fram och
tillbaka för gymnasielever. Frågor kring användnings av närtrafik togs upp.
Kompletterande information kring närtrafik:
För vem? Bor utanför tätort / längre än 1 km från närmaste hållplats / få turer. Ej för skoleller arbetspendling
Vart? Från bostaden till närmaste tätort, till kommunhuvudorten, närmaste hållplats eller
fritidsanläggning max 3 km utanför tätort
När? Vardagar 9-13 och 17-22, samt lördag, söndag och helgdagar 15-22 (ej på högtider)
Hur? Beställs hos Länstrafikens serviceresor tel. 020-777 666 (öppet 07-23), minst 2 h före
avresa.
Länk till Länstrafikens information om Närtrafik: http://www.jlt.se/resande/nartrafik/
Industrimark
Synpunkter på att inte tillräckligt med industrimark finns tillgänglig i Broaryd vilket fått
konsekvensen att en etablering i Broaryd har missats. Man hänvisar särskilt till
utredningsområdet för industrimark norr om väg 153 som är utpekat i FÖP Broaryd och
som inte har hanterats vidare efter översiktsplanearbetet.
Bredband
Allmänna synpunkter på kommunens bredbandshantering.
Att arbeta vidare med
Återkopplingar/åtgärder:
Krav på anläggning av gång- och cykel vägar vid privata initiativ - Tekniska nämnden
Status för gång- och cykelväg längs Hestravägen - Tekniska nämnden
Åtgärder angående belysning vid busstation, ÅVS (återvinningsstation) och torg - Gislaved
Energi

Sammanfattande diskussion vid bordet bostäder och kommunala lokaler
På grund av ett behov av en samlingslokal diskuterar deltagarna vid bordet om det gamla
biblioteket som idag är tomt. Lokalen ligger väldigt centralt. Äldre personer behöver en
mötesplats för att umgås. Deltagarna framför önskemål om att få veta hur stor lokalen är
och vilken möjlighet det finns att använda lokalen som samlingslokal.
Diskussionen fortsätter med pendling till och från Broaryd. Olika företag har etablerat sig på
orten därför finns det många personer som pendlar till och från Broaryd. Deltagarna talar
om att många av de personer som pendlar önskar att flytta till Broaryd. Det framförs behov
av nyproduktion av bostäder. Personer vid bordet menar att skattepengar bör stanna i
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Broaryd, kommunen bör därför bygga lägenheter i ett attraktivt läge som till exempel i
närhet till sjön.
Deltagarna poängterar att kommunen bör marknadsföra Broaryd och LIS -området som
finns vid sjön. Förra mötet ställde personer frågor gällande det. Gislavedshus har svarat på
frågor och Kenth redovisar dem.
Deltagarna lyfter frågor om skolbyggnaden. De framför att skolan har blivit för trång. Idag
finns mer barn än när det gällande FÖP:en antogs. Kommunen bör därför se över den och
komma med en lösning när det gäller utrymmet. Diskussion fortsätter med städningen i
skolan och Kenth förklarar hur ekonomin fungerar inom fastighet- och serviceförvaltningen.
Han påpekar att det inte är i lätt ”flytta” pengar från en verksamhet till en annan. Deltagarna
vill veta mer om städningen i de kommunala lokalerna (skolor). Kenth tydliggör hur
fastighets- och service arbetar med städningen och jämför med systemet som de hade förut.
Deltagarna framför behov av att marknadsföra de lediga tomterna som finns i Broaryd och
att kommunen bör sänka bygglovskostnaden. De framhåller att det finns många privata
aktörer som vill bygga i orten men att det blir för dyrt och krångligt. De poängterar att
kommunen bör hjälpa de som vill bygga, d.v.s. kommunen bör göra det lättare för privata
aktörer. Diskussion fortsätter med att kommunen bör marknadsföra byggandet på
landsbygden.
Deltagarna framhåller starkt att det finns behov av att bygga nya lägenheter på orten. De
menar att det säkert finns många som vill ställa sig i kön. De vill veta hur många det är idag
som väntar på en lägenhet. Det framförs att kommunen bör analysera behovet av
bostadsrätter i Broaryd. De önskar få veta om det finns information gällande det. De menar
att bostadsrätter bör finnas och att det måste finnas olika alternativ när det handlar om att
leta efter en bostad.
Diskussionen fortsätter med ett hus som kommunen har rivit och som idag är en plats med
en storgräsmatta som kommunen bruka sköta. De påpekar att kommunen bör se över
möjligheten att skapa en ”punktträff” där. Inom området promenerar många äldre på grund
av det finns lägenheter i närheten. Mötesplatsen bör ha en plats för att grilla, bänkar samt en
lekplats.
Samtalet fortsätter med att man får behålla elljusspåret och bygga lägenheter vid sjön samt
att ”de” äldre inte har någon plats att umgås.
Att arbeta vidare med
Kenth Johansson tar emot en fråga som handlar om Hensnäs by och Hensnässtugan. Hans
Eriksson ifrågasätter, varför inte kommunen sköter om fastigheten i byn (Hensnäs).
Fastigheten står på privat mark och ägs av Emanuel Eriksson. Tydligen är detta en f.d. skola
som skänktes en gång i tiden via ett testamente. Fastigheten anses, enligt Hans, behöva lite
vård och tillsyn samt att man nog skulle behöva förnya arrendekontraktet. Mailkontakt till
Hans, hensnäs@telia.com
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Direkt återkoppling, fastighet och service

”När det gäller frågan Hensnäs, tar vi hand om det initialt hos Fastighet, som även får
ansvaret att återkoppla till Hans att vi måste utreda frågan.
LRG bör initialt utreda ägarfrågan samt göra en bedömning om ”skolan” fyller en funktion
som verksamhetslokal eller inte. Om inte, föreslår jag att frågan går över till lotsgruppen
som har att avgöra om skolan har andra (kulturella) värden som kan motivera att det läggs
kommunala skattemedel för att bevara. Om inte ska den rivas.”

Sammanfattande diskussion vid bordet Skolfrågor
Skolan är i dagsläget full, precis på bristningsgränsen visar på behovet av att behålla
verksamheten på bygden. Här finns bara en skola, närmaste alternativ i Skeppshult.
Svårt att få behöriga lärare.
Kommunen har skyldighet att erbjuda/ordna platser. Rädsla att inte få platser gör att folk
betalar för att behålla en plats de inte behöver för ett barn för att garantera plats för yngre
syskon när de nått ålder. Rädsla att syskon kommer skiljas pga platsbrist, kommunen
prioriterar att hålla syskon ihop. Kan plaster på orten garanteras? Personal säger att de inte
kan/kommer ta emot fler. Ännu har dock ingen nekats. Plats ska ges i närområde, tillfälliga
lösningar i väntan kan förekomma. Skolan behöver större lokaler. Hur löses matfrågan om
Lugnet läggs ner? Potential finns för skolverksamhet om Lugnet läggs ner som kanske kan ge
underlag för köksverksamheten.
Önskemål om utökad simundervisning, görs idag efter behov vid underkänt betyg. Stora
grupper, framförallt på mellanstadiet. Grupperna underifrån är dock något mindre –
inflyttning av barnfamiljer - behov av platser i framtiden när de blir i ålder?
Att arbeta vidare med
Satsa på bostadsbyggande!

Kontaktuppgifter
Kontaktcenter: 0371-81000
Använd kommunens TYCK TILL för synpunkter!

Kontaktuppgifter till politiker finns på webben https://www.gislaved.se/kommun-ochpolitik/kommunens-organisation/vara-politiker

