
 
 

 
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 27 februari 
2014, klockan 18:30 i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium för att behandla följande 
ärenden: 
 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  Val av justerare 

 
 

2  KS.2014.4  Fastställande av dagordning 
 

   

3  KS.2014.1  Valärenden  
 

   

4 KS.2014.27 Ombudgeteringar från 2013 till 
2014 
 

 

5 KS.2014.8  Borgen för projekt Bredband i 
Båraryd - Hestraområdet  
 

 

6  KS.2014.25  Försäljning av Slätteryd 1:12, 
Gislaved  
 

   

7  KS.2012.198  Förvärv av fastigheten Fållinge 
1:11 i Smålandsstenar  
 

   

8  KS.2014.24  Överenskommelse om 
fastighetsreglering berörande 
Broaryd 1:2 och 1:3, norr om 
Ljungryens verksamhetsområde i 
Broaryd  
 

   

9  KS.2014.22  Fastighetsreglering berörande 
Ölmestad 8:109 och 8:163 Norra 
industriområdet Reftele  
 

   

10  KS.2013.136  Förvärv av Åtterås 2:21, Östra 
Järnvägsgatan i Smålandsstenar  
 

   

11 KS.2011.95  Markanvisningsavtal gällande 
Mossarp 1:3 m fl, Mossarps 
industriområde, Anderstorp 

   



12 KS.2011.249  Markanvisningsavtal gällande del 
av Ölmestad 8:110 och del av 
Ölmestad 8:163 m.fl., Norra 
industriområdet vid jätterondellen 
i Reftele  
 

   

13 KS.2014.43 Försäljning av del av Signelsö 1:25, 
Smålandiagatan i Gislaved 
 

 

14  KS.2014.11  Ändring av regler för kommunala 
föreningsbidrag 
 

   

15  KS.2013.96  Antagande av tematiskt tillägg till 
den kommunomfattande 
översiktsplanen avseende 
Landsbygdsutveckling i strandnära 
läge, LIS-plan  
 

   

16  KS.2013.205  Bestämmelser om 
omställningsstöd och pension till 
förtroendevalda (OPF-KL)  
 

   

17  KS.2014.9  Antagande av länsgemensamma 
riktlinjer för anslutning av 
spillvatten  
 

   

18  KS.2014.16  Tecknande av flyktingavtal med 
Länsstyrelsen  
 

   

19 KS.2012.216 Gång- och cykelvägsplan för 
Gislaveds kommun 
 

 

20 KS.2014.17 Vision 2040 för Gislaveds kommun 
 

 

21 KS.2014.34 Nya motioner 
 

 

22 KS.2014.5 Svar på interpellation om hur 
mycket av den mat som köps in till 
skolan och barnomsorgen 
respektive till äldreomsorgen som 
är svensk 
 

 

23  KS.2014.5  Interpellationer  
 

   

24  KS.2014.6  Frågor  
 

   

25  KS.2014.4  Meddelande  
 

   

 



 
 
 
Gislaved den 11 februari 2014 
 
 
 
 
Agneta Karlsson 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Samlingssalen, Gislaveds gymnasium. 







Sammanställning av 2013 års investeringar samt ombudgetering till 2014

NÄMND/STYRELSE: Anvisade Faktisk Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

2013 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

50185 Surfplattor, förtroendevalda 0 129 -129

50186 Utsmyckning RV27 112 163 -51

50191 Möblering sammanträdesrum 0 23 -23 1 200

50121 Natur & Kulturstig Nissan 177 0 177

50184 PA-system 5 år 563 234 329 148

50189 Testcykel(3år) 13 39 41 -2

50151 Markköp 2 000 1 905 95 2 000

50152 Detaljplan 800 717 83 800

50153 Försäljn av mark -3 000 -1 942 -1 058 -4 000

50181 Jonsbo Anderstorp 0 -50 50

50187 MEX 2 600 0 2 600 2 600

50190 System synpunktshantering 13 130 0 130

51104 Brandvägg Forefron TMG 5 år 93 58 35

51106 Serverinfrastruktur 5 år 387 412 -25

51107 Klienthantering 898 1 042 -144

51110 FIM 250 0 250 250

51112 Back-up lösning 398 434 -36 70

51115 Ombygg. serverrum 15 1 000 22 978 738

51116 Centralt ägande av dator 13 1 397 1 713 -316 1 500 -316

Drifthall Räddningstjänsten 500

loggning/filtrering av webbtrafik 150

Besökshanteringssystem 80

Nätverksutrustning 600

Reinvesteringar 250

TOTALSUMMA 7 844 4 901 2 943 5 680 890



Ekonomienhetens kommentarer:  Av 2013 års budget redovisas ett överskott på 2 943 tkr och 
begäran om ombudgetering uppgår till 1 446 tkr.   
 

Av nämnden begärd ombudgetering: 1 446 tkr beviljas 890tkr. Att beviljat ombudgeteringsbelopp är 
lägre än det begärda beror på att det finns anslag i budget 2014 avseende "centralt ägande av 
datorer" och därmed överförs 2013 års överskridande till 2014. För de tre objekten FIM, Back-up 
lösning samt Ombyggnad serverrum överörs totalt 1 058 tkr pga att det är detta belopp som kvarstår 
för IT- enheten från 2013 års anslag. 



RÄDDNINGSNÄMNDEN Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

Sambandsystem - Rakel, nr 50201 373 329 44 0

Fip-bilar, nr 50248 1 750 1 673 77 3 500 0

Reinvesteringar m m, 50004,50005,50250,50251 203 213 -10 182 0

TOTALSUMMA 2 326 2 215 111 3 682 0

Bygg- och miljönämnd Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

Digitalisering bygglovsarkiv 1000 586 414 0 414

Möbler inventarier 58 0 58 0

Reinvesteringar 33 0 33 35

Totalstation 250

TOTALSUMMA 1091 586 505 285 414

Ekonomienhetens kommentarer: nämnden begär ingen ombudgetering av investeringsanslag. 
. 
Av nämnden begärd ombudgetering: 0. 

Ekonomienhetens kommentarer:  2013 års anslag till digitalt bygglovsarkiv har ej disponerats fullt ut 
bl a beroende pår problem med leverantör av tjänsten.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 414 tkr beviljas hela beloppet. 
 
Utöver ombudgetering av 414 tkr har nämnden äskat ett tilläggsanslag med 400 tkr avseende digitaliseringen av 
bygglovsarkiv. kapitalkostnaden för detta tilläggsanslag kommer att täckas inom nämndens befintliga driftram 



NÄMND/STYRELSE: TEKNISKA - justerad med hänsyn Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad 

till underskott medel Förbrukning investera 2014 års ombudgetering

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2013

Projekt av 2013 års budget (utöver budget 2014)

Park

52003 Rondellutsmyckning Rv 27 1 800 117 1 683 1 683

52102 Investering Park 0 205 -205 500 -205

52144 Lekplatsupprustning 818 479 339 500 339

52158 Upprustning av centrum, G-ved 300 561 -261

Väghållning

52001 Industriområden 0 0 0

52002 Bullerplank Stansgatan, Anderstorp 200 4 196 196

52004 Ställplats husbilar Gislaved 200 81 119 119

52005 GC-Väg Stötabo, Anderstorp 725 836 -111

52006 GC-Väg Åbjörnsgatan, Etapp II, Gislaved 625 -73 698 625

52007 GC-Väg Smålandia, Gislaved 1 475 160 1 315 949

52008 Ljungryen Broaryd, gata 400 304 96 96

52009 DP Grönemosse, gata 2 000 1 032 968 1 104

52011 Torggatan Gislaved, gata 3 000 1 862 1 138 1 283

52012 Hestra Brogatan, 1 250 Msek från Ådalen 1 250 831 419 200

52015 Ekekullen Anderstorp 75 0 75 75

52016 Terassen Storgatan 425 0 425 425

52017 Mossarp /Decora TPL GCV 103 -103 200 -103

52018 Ljungvägen-Rondell Smålandia GCV 500

52019 Pendelparkering, Smålandia 157 -157 300 -157

52020 N.Indomr Rondell, Reftele, gata 250

52106 Henja östra ind omr II, gata 800 475 325 325

52121 Torggatan, Smålandsstenar, Gata+GCV 1 555

52135 Väg 604 Atorp/Götgatan - Oljev, gata 148 0 148 148

52137 Säkerhetsåtgärd vid stationsomr 200 0 200 200

52139 Väderskydd enl klimatplan 94 100 -6

52141 Omr Gisle Parkstigen 98 67 31

52145 Enkelt avhjälpta hinder 804 213 591 591

52149 Bro 6-41-1 över A-torpsån 0 196 -196



52159 11.601 Fållinge Nygård m fl, gata 795 216 579 579

52162Trafikregleringar 300 63 237 300

52164 Gatureinvesteringar 1 000 1 000 0 1 000

52165 GC-vägar 0 0 0 500

52168 Gatubyggnadsersättning -1 500 0 -1 500 -1 500

52173 Nöbbele industriområde Reftele, gata 200 0 200

52186 Norra infarten, rondell 643 184 459 459

Renhållning

52157 Överbyggn Mossarptippen 3 641 2 016 1 625 1 661

Vatten/avlopp

52171 Servisledningar vatten 100 179 -79 100

52172 Servisledningar avlopp 200 142 58 200

52203 Industriomr Broaryd 923 532 391

52204 Torggatan Smålandsstenar VA 2 600

52207 11.601 Fållinge DP Nygård 1:2 m fl, VA 1 495 1 707 -212

52223 Östra Industriomr. Smålandsstenar, VA 568 0 568 1 500 568

52246 Vattentäkt, Gislaved 1 000 461 539 1 000 539

52294 Tokarp/Stjärnehult Etapp I, VA 114 -114

52296 Tennisbanor Gislaved,VA 39 53 -14

52297 Ljungryen Broaryd, VA 700 347 353

52408 Smålandia Ängsdal VA 700 22 678 678

52409 DP Grönemosse, VA 4 000 2 587 1 413 1 560

52410 Tokarp/Stjärnehult Etapp II, VA 1 700 37 1 663 1 663

52411 Torggatan Gislaved VA 1 500 1 924 -424

52412 Mossarp indmr - vid Rv 27 A-torpskorsning, VA 500 0 500 500

52413 Åtgärder Malmbäcken 1 000 35 965 965

52415 Tallberga vattenverk 500 264 236

52416 Törås A-Torp VA 1 500

50005 Reinvesterings utrymme 2 299 0 2 299 1 000 2 299

TOTALSUMMA 37 740 19 593 18 147 12 005 19 364,0



Ekonomienhetens kommentarer:  Tekniska nämnden har ansvar att göra investeringar inom en totalram vilket innebär att vissa 
investeringar överskrider budgeterat anslag vilket då får finansieras av andra anslag inom nämnden. Återstående belopp av 2013 års 
budget är 18 147 tkr och det belopp som begärs ombudgeteras är högre än återstående medel beror framförallt på att intäkter för 
gatubyggnadsersättning bokförs fr om 2013 på MEX men det var budgeterat en förväntad intäkt på 1,5 mnkr på tekniska nämnden.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 19 624 tkr beviljas 19 364 tkr. Att beviljat anslag är lägre beror på att investering i 
Mossarp/decora samt pendelparkering Smålandia har påbörjats 2013 men budgetanslaget finns 2014 och då överförs det förbrukade 
beloppet 260 tkr. 



NÄMND/STYRELSE: Kulturnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

Konstinköp, allmänt projektnr 50008 240 61 179 200 138

Konstinköp, fastighet projektnr 50702 1 077 266 811 258 811

Möbler o inventarier, projektnr 50004 200 170 30

Bookit Biblioteket, projektnr 50704 150 161 -11

Reinvestering utrymme 50 0 50 100

Bibliotek 100

Mötesplats Gisle 1 750

TOTALSUMMA 1 717 658 1 059 2 408 949

Ekonomienhetens kommentarer: För konstinköp ombudgeteras 811 tkr i och med att hela det 
kvarstående beloppet troligtvis  kommer att förbrukas under 2014. Det belopp som ej förbrukas 
kommer att föras över till kommande år i och med att det budgeterade beloppets storlek är baserat på 
att 0,5 % av byggnationskostnaden skall avsättas för konstnärlig utsmyckning..  
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 949tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Fritidsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

Spontan näridrottsplats, projektnr 50518 500 269 231 500 269

Trasten, projektnr 50526 1 000 0 1 000 1 000 1 000

Möbler (möbler o inv 5 år), projektnr 50002 500 64 436 153

Motionsredskap, projektnr 50524 250 268 -18 250

Minisarg ishall, projektnr 50527 50 37 13

Reinvestering , projektnr 50005 150 118 32 150

Utomhusmaskiner, inomhussarg 260

Aktivitetsanläggning för skate m m 2 500

TOTALSUMMA 2 450 756 1 694 4 660 1 422

Ekonomienhetens kommentarer:  Fritidsnämndens begärda ombudgetering berop på att projekten har påbörjats men är 
inte fullt ut avslutade och för det största projektet "Trasten" kommer kostnaderna att uppstå först 2014. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 1 422 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Barn- och utbildningsförvaltningen Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

50000 Inköp av PC-datorer 2 250 2 131 119 2 250

50002 Möbler och inventarier 5 år 1 024 1 456 -432 710

50004 Möbler och inventarier 10 år 1 439 2 261 -822 1 300

50005 Reinvesteringsutrymme 1 877 0 1 877 2 121 0

50007 Kopieringsmaskiner 5 år 0 87 -87

50009 Maskiner fordon 5 år 0 51 -51

50010 Maskiner/Fordon 10 år 0 23 -23

50014 AV-Media 0 303 -303

50605 IT-Plan 713 714 -1 713

50609 Framtidens klassrum 0 72 -72 85

50610 IKT-plan 10 750 9 860 890 8 950 890

TOTALSUMMA 18 053 16 958 1 095 16 129 890

Ekonomienhetens kommentarer: nämndens förslag till ombudgetering, 1 086 tkr, avses att användas till: upprustning av 
nya klassrum samt inköp av Ipads. Inköp av Ipads följer en plan och beloppet bör därför ombudgeteras däremot bör inte  
196 tkr avseende upprustning av nya klassrum ombudgeteras i och med att nya anslag finns i budget 2014. 
 
Av nämnden begärd ombudgetering 1 086 tkr  beviljas 890 tkr ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Socialnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2014 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

Gruppboende oms. Lillgatan Solbacka 750 195 555 100

Gruppboende oms. Lästgränd I 538 124 414

Bladderscan 2 st (en i söder och en i norr) KomHem 130 0 130 130

KomHem arbetsplatser m.m. 425 197 228 228

IFO 12 arbetsplatser + gemensamhetsutrymmen 500 31 469

AMO flytt till Anderstorp 1 200 1 450 -250 173

Familjecentral Gislaved 50 0 50 50

Socialförvaltningens IT-satsningar- Kontroll, samordning, säkerhet 400 0 400 408 400

Reinvestering 1 650 885 765 1 681 1 680

Familjecentral Smålandsstenar 76  

demenscentrum i södra delen av kommunen 2 500

Gruppboende Socialpsykiatri 750

Arbetsplats 2 st biståndshandläggare 60

TOTALSUMMA 5 643 2 882 2 761 5 475 2 761

Ekonomienhetens kommentarer: Socialnämnden begär ombudgetering av specifika projekt som har 
påbörjats uder 2013 men som avslutas först 2014 (Gruppboende 100 tkr, KomHem 358 tkr, AMO 173 
tkr, Familjecentral 50 tkr, IT-satsningar 400 tkr).  
 
Resterande belopp som kvarstår från 2013, 1 680 tkr, önskas ombudgeteras till nya projekt i form av 
larm, elektronisk körjournal m m.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering: 2 761 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



NÄMND/STYRELSE: Fastighetsnämnden Anvisade Beräknad Återstår att Anslag i Äskad ombudgetering

Fastighetsförvaltning medel Förbrukning investera 2014 års 2013 (utöver budget

t o m 2013 t o m 2013 2 013 budget 2014)

Projekt av 2013 års budget

Totalt verksamhet Gemensamma lokalkostn 9 907 2 535 7 372 6 850 7 049

Totalt verksamhet skolfastigheter 41 332 32 124 9 208 37 100 9 208

Total verksamhet Barnomsorgsfastigheter 1 332 944 388 400 388

Total verksamhet Äldreomsorgsfastigheter 20 432 10 965 9 467 0 9 467

Total verksamhet Förvaltningsfastigheter 52 477 48 997 3 480 43 300 3 480

Total verksamhet Fritidsfastigheter 2 695 1 555 1 140 2 400 1 140

Total verksamhet Övriga fastigheter 2 213 1 011 1 202 500 1 202

TOTALSUMMA 130 388 98 131 32 257 90 550 31 934

Ekonomienhetens kommentarer:  Kvarstående anslag avser projekt som är påbörjade men ej avslutade som t ex 
nordinskolan 5,3 mnkr, kommunhus 14 mnkr, kök Mariagården 7,4 mnkr, Lundåkerskolan 1,8 mnkr, vårdcentral 
Smålandsstenar 1,1 mnkr m m.  
 
Av nämnden begärd ombudgetering  31 934 tkr föreslås hela beloppet ombudgeteras. 



OMBUDGETERING AV 2013 ÅRS INVESTERINGSANSLAG.  
Kommentarer till samtliga äskade ombudgeteringar. 
 
Kommunstyrelsen 
Projekt Kommentar: 
  
50184/PA-
Projektet/Kommunstyre
lseförvaltningen 

Kompetensmodulen ska införas år 2014. Investeringen för detta 
kommer att belasta projektet under år 2014. 

  
  
51110/FIM/Kommunsty
relseförvaltningen 

Investeringen handlar om Central användaradministration. 
Investeringen är sammankopplad med Pa-projektet och behöver 
skjutas på fram till år 2014. 

  
51112/Back-up 
lösning/Kommunstyrels
eförvaltningen 

En liten kostnad om 70 tkr återstår sedan är projektet klart. 

  
51115/Ombygg. 
Serverrum/Kommunstyr
elseförvaltningen 

Projektet har inte hunnit starta, eftersom flytten försenades kommer 
projektet istället att genomföras under år 2014. 
 

  
 
 
Bygg och miljönämnd:  
Projekt Kommentar: 
Digitalisering 
bygglovsarkiv 

Projektet är inte färdigavslutat, se Bygg och miljönämndens 
protokoll 2014-01-08 §12 

  
  
  
 
 
 
Kulturnämnden 
Projekt Kommentar: 
Konstinköp, allmänt Påbörjat renoveringsprojekt av torgskulpturen i Burseryd 
Konstinköp, fastighet Pågår 
  
 
 
 
Fritidsnämnden  
Projekt Kommentar: 
Spontan näridrottsplats Projektet pågår avslutas 2014 
Trasten Projektet pågår avslutas 2014 
Möbler o inventarier Beställt omklädningsskåp t Gvd, försenad leverans 93 tkr 
Möbler o inventarier Pågående uppgradering av Booking, faktura ej kommit 60 tkr 



  
  
 
 
 
Barn- och utbildningsnämnden 
Projekt Kommentar: 
50004 Upprustning av nya klassrum som förskjutits. 

 
50610 Inköp av Ipads.  Leverantören fick ej fram Ipads i slutet av året p g a 

produktionsstörningar.  
  
  
 
 
Socialnämnden 
Projekt Kommentar: 
Gruppb oms. Lillgatan 
Sollbacka 

Behov av 100 tkr i ombudgetering av de kvarstående 555 tkr. 
Har kvar en del av de nödvändiga investeringarna efter uppstarten. 

  
  
KomHem Begär ombudgetering av 358 tkr då en del lokalfrågor och 

möblering därtill m.m. ej är klara.   
  
AMO flytt till A-torp 
 
 

Begär ombudgetering av 173 tkr, utgörande kostnaden för flytt av 
Svar/kultur.   

Familjecentral Familjecentralen i Smålandsstenar har i behov av mer än de 76 tkr 
som är beviljade under 2014 (50 tkr i begärd överflytt till 2014). 

  
Socialförvaltningens 
IT-satsningar 

Satsningen på E-hälsa kommer att medföra investeringskostnader 
som förvaltningen idag inte kan kostnadsberäkna, men kommer 
troligen att medföra betydande investeringskostnader. Begär 400 tkr 
i ombudgetering.   

  
Reinvestering Begär ombudgetering av 1 680 tkr till 2014. Behov av nytt larm till 

Solbacka (kostnad ca 700 tkr), Larm till Hagagården (kostnad ca 
500 tkr) och Hestragården (kostnad ca 500 tkr). Ytterligare 4 
särskilda boende behöver uppgradera larmsystemen levererade från 
Tunstall, kostnad/ställe 200 tkr. P.g.a. systemförändringar som 
leverantören har gjort. Även behov av hantering av nycklar Ex. 
Mobilnyckel (mobilt). Elektroniska körjournaler, vilket ger – 
Säkerhet för personal och optimering av fordonsparken (43 bilar x 5 
tkr = 215 tkr). 
E-hälsa (se ovan). 
E-hemtjänst – trygg nattlig omsorg. 
Innovativa brukarhjälpmedel.   

 Arbetstekniska hjälpmedel bl. a. sängar 210 tkr 
  



 
 
Fastighetsnämnden 
Projekt Kommentar: 
50004 Möbler  o inventarier 10 år 
56002 Köksutrustning skolor 
56003 Fastighetsnämnd förfogande 
56004 Invest bef fastigheter 
56005 Ökad tillgängligh handikappade 
56006 Utemiljö o trafiksäkerhet 
56007 Ventilation skollokaler 
56008 Lärararbetsplatser 
56010 Brandskydsåtgärden 
56011 Passagesystem idrottslokaler 
56184 Nordinskolan pedag milj 
56314 Fastighetsnät kommunhuset 
56328 Töråsskolan ny tvättmaskin 
56451 Nordinskolan omb för hemvister 
56458 Hemg om-/tillb vårdlägenheter 
56520 Gyllengården åtg i utemiljö 
56584 Lekredskap 
56607 Gullvivesk övervakningskamror 
56610 Sim- o sporth Atorp omb matsal 
56615 Hagagården kök 
56620 Strandsnäs fsk åtg i utemiljö 
56659 Solbacka kompl fjärrvärmeansl 
56672 K-huset omläggning värm o vent 
56681 Vårdcent Smstenar fuktproblem 
56686 Gruppbostad Gislaved 
56687 Konserthuset markarbeten 
56708 Stationshus Smst konv till gas 
56709 Mariagården byte gaspanna 
56710 Mariag fsk konv till gas 
56711 Lärarbost Ås install värmepump 
56713 Lugnet nytt avd kök 
56714 Gislow dagcent omb apparatskåp 
56715 Hagagården utbyte av kokgryta 
56718 Ängslyckan konv till värmepump 
56719 Ekbackens fsk ombyggnad 
56722 Mariag byte styr o reglerutr 
56726 Ekenskolan omb av Ekenhallen 
56728 Gisle S C omb tappvarmvatten 
56729 Tilläggsisolering tre fastigh 
56735 Lu skolan omb storkök hus D 
56739 Ekbacken utbyte av diskmaskin 

Pågående 



56740 Brandst Reftele byte av portar 
56742 Gislep omb restaurang- o livsm 
56743 Åtteråsskl åtg i utemiljön 
56744 Ekbacken sprinkling 
56746 Hagagården sprinkling 
56751 Hagagården byte av diskmaskin 
56752 Ölmestadskolan ny parkering 
56753 Ö Järnvägsg Smst byte värmeanl 
56755 Ekbacken utbyte av ugn 
56756 Demensc utb ugn nedkyl-skåp 
56757 Energibesparande åtgärden 
56758 Åsenskolan rivning hus C 
56759 Gislaved Fjärrvärme 
56760 Villstadskl åtg i utemiljön 
56761 Gyllenforsskl ers av lekredskp 
56764 Utbyte av utomhusbelysning 
56767 Ekbacken tryggbo ombygg tvätt 
56768 Mariag ombygg trygghetsbostad 
56769 Västboskol ombygg AMO 
56771 Strandsnäs fsk släntrutschkana 
56772 Rönneljung ny ventilation 
56773 Åtteråssk ny ventilat till fsk 
56774 Lugnet byte styr- o reglerutr 
56775 Solbacka utbyte av ugn 
56776 Musikskol. A-torp, byte av tak 
56778 Bureskol byte & kompl, datanät 
56781 Solbacka omvandl avd 7 
56782 Ekenskolan ers lekredskap 
56785 Lundåker aut dörröppnare 
56788 Nyckelpigans försk nytt staket 
56792 Hestragården utbyte diskmask 
56797 Hörsjöbadets omb av reception 
56802 Materialsortering 13 
56804 Ombygg kök, Mariagården 13 
56805 TK-förrådet Gvd, nytt maskrum 
56807 Sim/sporthall Atorp, inst gas 
56808 Lugnet, utbyte av ugn 
56809 Lundåkersk ombyggn slöjdsal 
56810 Gärdessk förbätts av ventilat. 
56811 Gyllengården, ny altandörr 
56812 Gärdeskolan,omb SYV-verk 
56814 Gyllenforssk gymn.sal passage 
56815 Rönneljung, passagesyst 
56816 A-torp sim&sport,omlägg golv A 



56817 Demenscentrum,utbyte kaffemask 
56818 Åtteråssk gymn.sal, passagesy 
56819 Örerydsskola ventilationåtgärd 
56820 Skeppshultssk,ombyggnad-13 
56821 Töråsskolan, nytt datanät 
56822 Kommunförråd Gvd, nytt datanät 
56823 Marknadsförråd Gvd,bygg av HWC 
56824 Ölmestadsk, tillbyggnad garage 
56825 Ölmestadsk,byte styr-&reglerut 
56826 Lundåkersk,byte styr-&reglerut 
56828 Isabergskolan, utbyte av ugn 
56830 Vitsippan, ny parkeringsplats 
56831 Hestragården, ny parkeringspla 
56832 Ölmestadskolan, byte kokgryta 
56833 Ekbackens fsk,byte diskmaskin 
56834 Gyllengårdens fsk, omb 2013 
56835 Utbyte underhållsfia gungor 
56836 Ängslyckans fsk,byte staket 
56837 Sörgårdens fsk,byte staket 
56838 Åsenskolan,ljudabsorb hemkunsk 
56839 Töråssko,diskmaskin avd Kvisen 
56840 A-torp, omb skolor/förskolor 

 

  
 
 
 



OMBUDGETERING AV 2013 ÅRS INVESTERINGSANSLAG. 
Kommentarer till samtliga äskade ombudgeteringar. 

 

 
Nämnd/styrelse: Tekniska nämnden 
Projekt Kommentar: 

 
52102 Investering Park Planteringen i terrassen mellan stortorget och torgparken grävs ur, 

jord byts. Under 2013 görs jordjobbet färdigt och sedan behöver 
jorden sätta sig under vintern innan vi planterar träd buskar perenner 
i vår. 
Beräknad kostnad för växter och plantering till terrassen blir ca 
309.000. 

 
Investering Park 2014: 
Planer för 2014:år budgetpengar 
Hestra torg, hela planteringen bytas ut, stationsplatsens ”baksida” 
snyggas till. 
Skeppshult, plantering träd vid pendelparkering 
Reftele, snygga till Åparken, 
Anderstorp se över bänkarna 
Smålandsstenar, lägga kullersten i refugerna vid rondellen 
Vi ligger långt efter med att ersätta nedtagna träd i alléer och parker, 
det vill vi börja rätta till under 2014. 

 
 
 
52413 Malmbäcken Dikesrensningen är utförd, erosionsskydd kvarstår. 

Broar skall projekteras och konstrueras, vi tar hjälp av PNN 
(konsult) 
När vi gjort kalkyl kommer troligen mer pengar behövas. 

 
 
52125 

Oljevägen Anderstorp  
Infarten till Anderstorp kvartstår trädgropar samt plantering som 
görs under vinter vår 2014. En ensidig allé skapar en välkomnande 
portal. 



 

52106 Henja östra Infart från nya 27:an. Rondellerna skall utformas, träd ska planteras 
vid cykelvägen. 
Utlovat staket till hundklubben utförs delvis av extern entreprenör. 

 
 
 
52186 
Rondell Smålandia 

Grusrondellen vid infart till Gislaved, utformas lika 
Sörgårdsrondellen, 

 

 
 
52145 Enkelt 
avhjälpta hinder 

 
 
 
 

 
52006 GCV 
Åbjörnsgatan etapp II 

Ej slutfört sker troligen under första halvåret 2014 
Saknas ca 75m gång och cykel väg framför Folie 
Mex arbetar med marklösen 
Med bidrag från Trafikvärket säkerställer vi budgeten. 
 
 
 
 
Ej slutfört sker troligen under första halvåret 2014 
Saknas ca 75m gång och cykel väg framför Folie 
Mex arbetar med marklösen 
Med bidrag från Trafikvärket säkerställer vi budgeten. 

 
52007 GCV Smålandia 

Gvd 
Ej slutfört sker troligen under första halvåret 2014 
Mex arbetar med marklösen 

 
 
 
52008 Gata Ljungryen 
Broaryd 

Ej klart Topp (asfalt) saknas 
Åtgärdas under 2014 
Kvarvarande budgetmedel förs över till 2014 

 
 
 
52009 Grönemosse gata 

 
 
 
 
 
 
 
 
52011 Torggatan, Gvd, 
gata 

 
 
 
52012 Hestra Brogatan, 
gata 

 
 
 
52159 Fållinge Nygård, 
Smålandsstenar, gata 

Ej klart. Utbyggnaden av detaljplan Gröne Mosse fortgår. Det 
återstår att bygga gata i Kolonivägen samt Kretsloppgatan, även en 
sträcka med väg-räcke utmed Tippvägen ska anläggas. En 
förstärkning av Tippvägen kan också bli aktuellt. Asfalt har inte 
lagts på någon gata ännu. 
 
 
Kvarvarande budgeterade medel förs till 2014 
ca 40 % av arbetet är klart Vi kommer att fortsätta arbetet 
ner mot Linnegatan när vädret tillåter. Lika övergång storgatan 
 
 
Ej klar gångbana och asfaltering återstår 
Kvarvarande budgetmedel förs till 2014 
 
 
 
Vändplats klar enligt Kjell-Ivar. Återstår vänster- och 
högersvängfält Trafikveket 

 
 
 
50005 
Reinvesteringsutrymme 

Maskininvestering Budgeterade medel för 2013 skall föras till 
2014 Traktorer och kärra återstår tilldelning 



 

 52157 Överbyggnad 
omlastning 
Mossarpstippen 

 
 
 
 
52408 Smålandia 
Ängsdal, VA 

 
 
 
 
 
 
 
 
52409 Grönemosse, 
VA  

 
 
 
 
 
52415 Tallberga 
Vattenverk 
  
 
 
 
 
52410, 
Tokarp/Stjärnehult, VA 

 

Byggnationen har dragits med några förseningar gällande resande av 
stomme, tak och väggar mm. Detta gör att tid för färdigställande har 
flyttas fram till vecka 4 år 2014. Betalning sker enligt betalplan 
utifrån färdigställande av olika delar vilket gör att avsatta medel, 
1 856 tkr, kommer att gå åt under 2013. Resterande 1 785 tkr 
behöver flyttas till 2014. 
 
 
Nya serviser samt dagvattenlösning till verksamhetsutövare på 
Smålandiaområdet. Vi inväntar att bygglov söks och området 
etableras. Att för tidigt anlägga serviser kan göra att projektet 
fördyras. Serviser kan in vissa fall behöva flyttas i höjdled eller i 
X,Y-led. Det finns en intressent för marken men de har inte sökt 
bygglov ännu. Dagvattenlösningen består i att bygga öppna diken 
med en damm. Ombudgetering av medel från 2013 till 2014.  
 
 
 
Utbyggnaden av detaljplan Grönemosse fortgår. Det återstår att 
bygga VA i Kolonivägen samt Kretsloppsgatan samt 
Kretsloppsgatan. Dammarna utmed Anderstorpsvägen ska också 
anläggas. Således behöver medel ombudgeteras till 2014.  
 
 
För att få ett gott och tjänligt vatten i Tallberga bygger vi om Tallberga 
vattenverk. Arbetena är långt gångna men blir inte klara under 2013. 
Bland annat elinstallationer och styr- och regler utrusning behöver 
uppdateras under 2014. Ombudgetering av medel från 2013 till 2014 
behövs. 
 
 
Utbyggnad av VA i Stjärnehult, Anderstorp. Vi har under 2013 
väntat på att få tillträde till marken för ledningsrätt. Lantmäteriet är i 
slutet av förrättningen och förväntas ta beslut i ärendet under januari 
2014. Då börjar vi också anläggandet av VA-ledningar. Detta är 
ett investeringsprojekt som medgör att vi kan möta länsstyrelsens 
föreläggande till oss gällande verksamhetsområden och utbyggnad 
av VA. Ombudgetering av medel från 2013-2014. 



 

Projekt Kommentar: 
 
52246 Vattentäkt 
Gislaved 

 
 
 
 
 
 

  52223 VA Östra Ind     
omr Smålandsstenar 
  
 
 
 
 
 
 
 
  52412 Mossarp 
industrifastigheter 
vid Rv 27 
Anderstorps TPL 

  

För att kunna försörja Gislaveds innevånare med gott och tjänligt 
vatten fortgår arbetet med att ta fram en ny vattentäkt i Gislaved. 
 
En ny brunn har borrats och utvärdering av den pågår. Pump har 
köpts in till brunnen. Två till tre ytterligare brunnar ska borras under 
2014. 
 
VA-arbetena på östra Industriområdet i Smålandsstenar har för tillfället 
avstannat. Vi behöver tillgång till mark för att kunna sanera VA-ledningar 
på industriområdet. Fyra st. små pumpstationer ska sättas samt en 
spillvattenledning ledning som korsar Järnvägsgatan. 
 
 
För att kunna försörja nyetablerade verksamhetsutövare med VA i 
Mossarp krävs en utbyggnad. VA-arbetena beräknas starta i januari 
2014
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §70 Dnr: KS.2014.27 040

Ombudgeteringar 2014

Ärendebeskrivning
I samband med bokslut 2013 har nämnderna gjort en framställan om
ombudgetering av anslag, såväl inom drift- som investeringsbudgeten. Tanken
med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar och gör
en ny investeringskalkyl. Mycket kan ha hänt med förutsättningarna för
investeringarna. Kalkylerna för budget 2013 gjordes för ett och ett halvt år
sedan.

Det som återstår av investeringsanslagen vid årsskiftet förstärker kommunens
egna kapital i förhållande till 2013 års budget, medan det som ombudgeteras till
2014 minskar eget kapital i förhållande till 2013 års bokslut och 2014 års
budget.

Ekonomichefen har sammanställt nämndernas begäran om ombudgeteringar.
Dessa har ställts i relation till påverkan på balansräkning och resultaträkning
resp. påverkan på de finansiella målen. Förslaget är att ombudgeteringar av
investeringsmedel godkänns med 58 624 tkr och driftsmedel godkänns med 0
tkr.

Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin senaste skatteprognos
(januari 2014) beräknat att rikets skatteunderlag för 2014 kommer att öka med
2,9 % vilket är i likhet med tidigare prognoser. Den förändring som skett för
Gislaveds kommun är att invånarantalet fortsätter att sjunka och den 1
november 2013 var antalet invånare 28 691. Det minskade invånarantalet samt
ett något försämrat kostnadsutjämningsbidrag innebär att skatteintäkterna för
2014 har försämrats med 5,4 mnkr (i förhållande till budget 2014) till totalt
1 453 mnkr.

Den ökade investeringsnivån till 204,7 mnkr innebär ökade avskrivningsnivåer
med ca -0,8 mnkr i förhållande till förutsättningarna i budget 2014.

Den av nämnderna önskade ombudgeteringen av driftanslag, 200 tkr, kan inte
genomföras med dessa förutsättningar.

Totalt sett innebär effekten av försämrade skatteintäkter och en ökad
investeringsnivå att resultatet för 2014 sjunker till -4,7 mnkr vilket inte är
lagligt och ej heller underlättar att uppnå det genomsnittliga resultatet 15
mnkr/år. Om ett negativt resultat uppstår ska det inarbetas under de
efterkommande tre åren.

Beslutsunderlag
Riktlinjer för ekonomi- och verksamhetsstyrning, antagna av
kommunfullmäktige den 14 december 2006 § 114
Sammanställning av 2013 års investeringar samt ombudgetering till 2014
Ombudgetering 2013-2014, ekonomichefens PM daterad den 6 februari 2014
Kommunstyrelsen den 11 februari 2014, § 40
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 70 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ombudgetering av driftanslag med 0 tkr från 2013 års bokslut
till driftbudgeten för 2014,

att godkänna ombudgetering av investeringsanslag med 58 624 tkr från 2013
års investeringsredovisning till investeringsbudgeten för 2014,

att i enlighet med av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för ekonomi-
och verksamhetsstyrning” har respektive nämnd ansvar för att i samband
med upprättande av helårsprognos aktualisera frågan om nettoanslag ej
kommer att räcka för planerad verksamhet. Vid dessa tillfällen kan
nämnden informera om förändringar mellan nämndens anslag samt ev.
begäran om utökade anslag, samt

att i samband med uppföljning 1 som presenteras i maj månad hantera
justering av budget 2014 för att uppnå ett budgeterat positivt resultat.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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______________________________________________________________________________ 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 

Handläggare: Stefan Tengberg, 
Ekonomichef 

 
 
  

OMBUDGETERING 2013-2014 (tkr) 
 
Investeringsbudget 
Allmänt 
Tanken med ombudgetering är att förvaltningarna ser över sina investeringar och gör en 
ny investeringskalkyl, mycket kan ha hänt med förutsättningarna för investeringarna, 
kalkylerna för budget 2013 gjordes för ett och ett halvt år sedan. 
 
Det som återstår av investeringsanslagen vid årsskiftet förstärker kommunens egna kapital 
i förhållande till 2013 års budget men det som ombudgeteras till 2014 minskar eget kapital 
i förhållande till 2013 års bokslut och 2014 års budget. 
Det bör påpekas att i denna ombudgetering baseras på belopp per investering 
som kan komma att ändras i och med att bokföringen för 2013 inte helt är 
avslutad. Justering så att ombudgetering görs på slutligt belopp kommer att 
görs av ekonomienheten.  
 
 
Ombudgetering 
Ombudgetering av investeringsanslag fördelar sig enligt följande : 
Tabell 1.  
Nämnd Budget Förbrukat Överskott/ Föreslagen Nämndens förslag

2013 2013 underskott-13 ombudgetering till ombudgetering
Kommunstyrelse 7 844 -4 901 2 943 890 1 446
Räddningsnämnd 2 326 -2 216 110 0 0
Teknisk nämnd 37 740 -19 593 18 147 19 364 19 624
Bygg- och miljönämnd 1 091 -586 505 414 414
Socialnämnd 5 643 -2 882 2 761 2 761 2 761
Barn- och utbildningsnä 18 053 -16 958 1 095 890 1 086
Kulturnämnd 1 717 -658 1 059 949 949
Fritidsnämnd 2 450 -756 1 694 1 422 1 422
Fastighetsnämnd 130 388 -98 132 32 256 31 934 31 934
Finansförvaltning 0 0 0
Summa 207 252 -146 682 60 570 58 624 59 636

Ombudgetering enligt bilaga. 
 
2013 års ”överskott” för investeringar, 60 570 tkr, förstärker kommunens ekonomi i 
förhållande till vad som antogs i 2013 års budget. Ombudgeteringarna från 2013 till 2014 
med 58 624 tkr är lägre än ”överskottet” enligt ovan. I budget 2014 förutsattes att 9 500 
tkr skulle ombudgeteras och därför blir den utökade ombudgeteringen 49 124 tkr. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Nettoinvesteringar 2011-2017 
Bokslut   Budget 
   2011        2012      2013    2014*    2015    2016    2017 
78 443           99 345    146 682   204 498   99 441   86 213   85 846 
*Budget= 155 374  Ombudgetering= 49 124 
 
Att 2014 års budgeterade investeringsnivå ökar från 155,4 mnkr till 204,5 mnkr beror på 
2013 års ombudgeteringar.  
 
Förutsättningarna för budget 2014 innebar att 2013 års investeringar skulle uppgå till 
197,8 mnkr vilket är 51,1 mnkr mer än vad investeringarna blev för 2013 (146,7 mnkr). 
Ombudgeteringen från 2013 blev 49,1 mnkr mer än vad som var beaktat i budget 2014 
vilket innebär att avskrivningarna för 2014 beräknas överskrida budgeten med 0,8 mnkr. 
 
Om investeringsnivån följer förslaget till ombudgetering samt budget 2014 och att 
driftresultatet för år 2014 blir + 1,5 mnkr kommer upplåningsbehovet år 2014 att kvarstå 
på 80 mnkr i enlighet med budgeten för 2014.  Total effekt av räntor och avskrivningar – 
0,8 mnkr. 
 
Av erfarenhet från tidigare år vet vi att nettoinvesteringarna ej blir så stora som anges 
ovan i och med att vissa ombudgeteringar även kommer att ske från 2014 till 2015. Av 
denna anledning är det inte troligt att avskrivningarna ökar med 0,8 mnkr. 
Resultaträkningen kommer att påverkas i mindre omfattning av denna ombudgetering. 
Däremot är det ett problem att skatteintäkterna blir lägre år 2014 än budgeterat vilket 
beskrivs under nedanstående avsnitt. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Driftbudget 
Försämrad budget 2014 
Resultatet för 2014 är budgeterat till + 1,5 mnkr. Skatteintäkterna som ligger till grund för 
detta resultat är bl a baserat på antagande om antalet invånare per 2013-11-01. 
Invånarantalet blev lägre än det prognostiserade vilket innebär att skatteintäkterna för 
2014 troligtvis blir 5,4 mnkr sämre än budgeterad nivå. 
Denna försämring av skatteintäkterna samt effekten av en ombudgetering med 49,4 mnkr, 
som påverkar avskrivningar med -0,8 mnkr, innebär att det budgeterade resultatet nu är – 
4,7 mnkr. Lagstiftningen tillåter inte att budgeteringen är negativ och om resultatet blir 
negativt ska detta upparbetas de därefter kommande tre åren. 
Effekten av den försämrade skatteintäkten är att det måste göras åtgärder under 2014 för 
att anpassa budget och redovisning till ett positivt resultat. Effekten innebär även att det 
inte går att göra några ombudgeteringar av driftanslag. 
 
Önskad resultatöverföring 
Av nämnderna har det inkommit begäran om överföring av delar av 2013 års budgetanslag 
till 2014 års budget.  
 
En överföring av anslag från 2013 till 2014 innebär en belastning på 2014 års resultat och 
det beslutade finansiella målen uppnås ej. För 2014 har resultatet fastslagits till 1,5 mnkr, 
vilket är det resultat som krävs år 2014 för att det genomsnittliga resultatet på 15 mnkr/ 
år under perioden 2013-2017, ska uppnås. 
En resultatöverföring innebär att resultatet för 2014 blir lägre och att kravet på sänkta 
verksamhetsanslag ökar under de kommande åren. 
 
Resultatöverföring(tkr) 
Tabell 2 

Nämnd Budget Förbrukat Överskott/ Föreslagen Nämndens förslag
2013 2013 underskott-13 ombudgetering till ombudgetering

Kommunstyrelse 78 913 -76 601 2 312 0 0
Räddningsnämnd 31 838 -31 605 233 0 0
Teknisk nämnd 41 891 -46 379 -4 488 0 0
Bygg- och miljönämnd 10 705 -10 570 135 0 0
Socialnämnd 544 680 -536 908 7 772 0 200
Barn- och utbildningsnä 691 405 -680 166 11 239 0 0
Kulturnämnd 24 168 -23 748 420 0 0
Fritidsnämnd 36 837 -34 903 1 934 0 0
Fastighetsnämnd 0 549 549 0 0
Summa 1 460 437 -1 440 331 20 106 0 200
 

 
Kommentarer till resultatöverföring 
 
Socialnämnden: 
Socialnämnden begär att medel motsvarande 200 tkr överförs till 2014 års driftbudget för 
att med externt stöd genomföra kommunfullmäktiges beslut att utreda hela verksamheten 
särskilt boende. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

 
Ekonomienheten: På grund av försämrade skatteintäkter beräknas det budgeterade 
resultatet för 2014 blir negativt om inga åtgärder görs. Av den anledningen går det inte att 
göra någon ombudgetering av driftanslag. Kostnaden får finansieras inom socialnämndens 
totala driftbudget för 2014. 
 
 
Sammandrag (mnkr) 
Sveriges kommuner och landsting (SKL) har i sin senaste skatteprognos (januari 2014) 
beräknat att rikets skatteunderlag för 2014 kommer att öka med 2,9 % vilket är i likhet 
med tidigare prognoser. Den förändring som skett för Gislaveds kommun är att 
invånarantalet fortsätter att sjunka och 2013-11-01 var antalet invånare 28 691. Det 
minskade invånarantalet samt ett något försämrat kostnadsutjämningsbidrag innebär att 
skatteintäkterna för 2014 har försämrats med 5,4 mnkr (i förhållande till budget 2014) till 
totalt 1 453 mnkr.  
 
Den ökade investeringsnivån till 204,7 mnkr innebär ökade avskrivningsnivåer med ca -0,8 
mnkr i förhållande till förutsättningarna i budget 2014. 
 
Den av nämnderna önskade ombudgeteringen av driftanslag, 200 tkr, kan inte genomföras 
med dessa förutsättningar. 
 
 
Totalt sett innebär effekten av försämrade skatteintäkter och en ökad investeringsnivå att 
resultatet för 2014 sjunker till -4,7 mnkr vilket inte är lagligt och ej heller underlättar att 
uppnå det genomsnittliga resultatet 15 mnkr/år. Om ett negativt resultat uppstår ska det 
inarbetas under de efterkommande tre åren. 
 
 
 
 
Beslutsunderlag 
 
Kommunstyrelseförvaltningens förslag till beslut 
 
Att godkänna ombudgetering av driftanslag med 0 tkr från 2013 års bokslut till 
driftbudgeten för 2014. 

 
Att godkänna ombudgetering av investeringsanslag med 58 624 tkr från 2013 års 
investeringsredovisning till investeringsbudgeten för 2014. 
 
Att i enlighet med av kommunfullmäktige antagna ”Riktlinjer för ekonomi- och 
verksamhetsstyrning” har respektive nämnd ansvar för att i samband med upprättande av 
helårsprognos aktualisera frågan om nettoanslag ej kommer att räcka för planerad 
verksamhet. Vid dessa tillfällen kan nämnden informera om förändringar mellan nämndens 
anslag samt ev. begäran om utökade anslag. 
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Kommunstyrelseförvaltningen 

Att i samband med uppföljning 1 som presenteras i maj månad hantera justering av 
budget 2014 för att uppnå ett budgeterat positivt resultat. 
 

 
Beslutsexpediering: 

 



























 BESLUT 1(3) 

    

 Datum Vår referens Aktbilaga 

 2013-05-31 Dnr: 13-3014 8 

    

  

 

 

 

Kommunikationsmyndigheten PTS 

Post- och telestyrelsen 

 

Postadress:  Besöksadress: Telefon: 08-678 55 00 

Box 5398 Valhallavägen 117 Telefax: 08-678 55 05 

102 49 Stockholm www.pts.se pts@pts.se 

Beviljande av medfinansiering 

Sökande 

Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb, org.nr: 828500-6675 

 

Sprottebo, 332 92 Gislaved 

 

Saken 

Beslut om medfinansiering via Landsbygdsprogrammet inom ramen för 
förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av 
it-infrastruktur.  

Post- och telestyrelsens avgörande 

Post- och telestyrelsen beviljar Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-
Ingalsb 1 698 807 kr (en miljon sexhundranittioåttatusen åttahundrasju kronor) 
i medfinansiering för projekt Bredband i Båraryd-Hestraområdet med de villkor 
som följer av bilaga 1. För de fall där villkoren inte uppfylls av sökanden kan 
Post- och telestyrelsen komma att helt eller delvis kräva tillbaka det beviljade 
beloppet. 

Det beviljade beloppet betalas ut till Länsstyrelsen i Jönköpings län som tillser 
att beloppet betalas ut till Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb 
enligt Länsstyrelsen i Jönköpings läns rutiner.  

Detta beslut är utan verkan för det fall Länsstyrelsen i Jönköpings län avslår 
Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb:s ansökan om huvudstöd.  

Yrkanden 

Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb har den 22 mars 2013 för 
projekt Bredband i Båraryd - Hestraområdet ansökt om 1 698 807 kr i 
medfinansiering inom ramen för förordning (2012:39) om offentlig 
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medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur. Det ansökta 
beloppet utgör medfinansiering via Landsbygdsprogrammet. 

Skäl 

Tillämpliga bestämmelser 

Förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av projekt för utbyggnad av 
it-infrastruktur. 

Förordning (2007:481) om stöd för landsbygdsutvecklingsåtgärder. 

Villkor för medfinansiering från PTS, beslutade den 14 februari 2012, bilaga 1. 

PTS bedömning 

Post- och telestyrelsen gör bedömningen att projekt Bredband i Båraryd - 
Hestraområdet uppfyller 2 § och 3 § i förordning (2012:39) om offentlig 
medfinansiering av projekt för utbyggnad av it-infrastruktur och beviljar 
Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb 1 698 807 kr i 
medfinansiering.  

Beslutet är villkorat av att Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb 
följer Post- och telestyrelsens villkor i bilaga 1. För de fall där villkoren inte 
uppfylls av sökanden kan Post- och telestyrelsen komma att helt eller delvis 
kräva tillbaka det beviljade beloppet. 

Om faktiska kostnader för projekt Bredband i Båraryd - Hestraområdet blir 
lägre än budgeterat ska Länsstyrelsen i Jönköpings län betala tillbaka eventuellt 
för hög utbetald medfinansiering. 

Post- och telestyrelsens beslut om medfinansiering är avhängigt av att den 
länsstyrelse som handlägger ansökan om projektstöd, i detta fall Länsstyrelsen i 
Jönköpings län, fattar beslut om att bevilja projekt Bredband i Båraryd - 
Hestraområdet huvudstöd inom ramen för förordning (2007:481) om stöd för 
landsbygdsutvecklingsåtgärder. För det fall Länsstyrelsen i Jönköpings län avslår 
Enskilda Väg.f31u Vägsamf. Båraryds Kyrk-Ingalsb:s ansökan om huvudstöd är 
Post- och telestyrelsens beslut utan verkan och någon medfinansiering kan inte 
betalas ut.  
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Övrigt 
I samband med att projektet slutrapporteras avser PTS att begära in uppgifter 
om X- och Y-koordinater1. Koordinaterna ska inkludera de hushåll och företag 
som projektet omfattar, samt koordinater för bredbandsnätets sträckning. 
Koordinaterna för de hushåll och företag som omfattas kan alternativt anges 
som gatuadresser och/eller fastighetsbeteckningar.  

Underrättelse om överklagande 

I enlighet med 13 § förordning (2012:39) om offentlig medfinansiering av 
projekt för utbyggnad av it-infrastruktur kan detta beslut inte överklagas.  

 ____________________  

Beslutet har fattats av generaldirektör Göran Marby. I ärendets slutliga 
handläggning har även föredragande Anna Rappe och Tina Stukan deltagit. 

 

                                                 

1 Koordinaterna måste anges i referenssystemen RT90 2,5 gon V 0: -15 eller SWEREF 99. För mer 
information om referens- och koordinatsystem, se: 
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssystem/Oversi
kt.pdf 

http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssystem/Oversikt.pdf
http://www.lantmateriet.se/upload/filer/kartor/geodesi_gps_och_detaljmatning/Referenssystem/Oversikt.pdf
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §54 Dnr: KS.2014.8

Borgen för projekt Bredband i Båraryd - Hestraområdet

Ärendebeskrivning
Båraryd-Hestra Fiberförening Ekonomisk förening har för projektet ”bredband
i Båraryd-Hestraområdet” inkommit med önskemål om kommunal borgen för
projektet med maximalt 5 000 tkr. En kommunal borgen sänker
räntekostnaderna för det lån som behövs under tiden för anläggningsarbetet i
och med att bidragen från PTS och Länsstyrelsen betalas ut då länsstyrelsen
har slutbesiktigat projektet.

Projektets kostnad beräknas till 6 700 tkr och finansiering sker genom privat
investering (1 675 tkr), projektstöd från Länsstyrelsen (3 326 tkr) samt övrig
offentlig medfinansiering från Post- och telestyrelsen PTS (1 699 tkr).

Kommunstyrelsekontoret föreslår att Gislaveds kommun tecknar borgen på
maximalt 5 mnkr för Båraryd-Hestra Fiberförening Ekonomisk förening för
projektet ”bredband i Båraryd-Hestraområdet”, avseende byggnadskreditiv
under byggperioden, samt att borgen är gällande fram till dess att bidrag från
Länsstyrelsen samt PTS utbetalas.

Beslutsunderlag
Ansökan om kommunal borgen
Kontoutdrag avseende Båraryd-Hestra fiberförening och dess kontotillgångar
avseende egenfinansiering
PTS beslut om medfinansiering, daterat den 31 maj 2013
PTS beslut om att bevilja överlåtelse av ansökan, daterad den
Länsstyrelsens beslut om projektstöd, daterat den 9 juli 2013
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014, § 11

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att Gislaveds kommun tecknar borgen på maximalt 5 mnkr för
Båraryd-Hestra Fiberförening Ekonomisk förening för projektet
”bredband i Båraryd-Hestraområdet”, avseende byggnadskreditiv under
byggperioden, samt

att borgen är gällande fram till dess att bidrag från Länsstyrelsen samt PTS
utbetalas.

Jäv
Åke Ohnback (M) anmäler jäv och deltar inte i beslutet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §51 Dnr: KS.2014.25 253

Försäljning av Slätteryd 1:12

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun förvärvade del av Slätteryd 1:5 år 1980 i syfte att anlägga
vattentäkt. Markområdet var ca 1 ha och erhöll fastighetsbeteckningen
Slätteryd 1:12. I efterhand visade provpumpningar att området inte var lämpligt
som råvattentäkt.

Ägaren till Slätteryd 1:5 har inkommit till kommunen med önskemål om att
köpa tillbaka fastigheten då hans markegendom ligger runt omkring fastigheten.
Kommunen ser i dagsläget ingen användning av fastigheten och föreslår att den
avyttras.

Enligt skogsbruksplanen är ca 0,6 hektar av marken biotopskyddad och på
kvarvarande 0,4 hektar uppskattas ett virkesinnehav om 100 m3sk.

Överenskommelse om fastighetsreglering innebär att området förvärvas av
ägaren till Slätteryd 1:5 för en köpeskilling om 23 000 kr.
Lantmäteriförrättningen bekostas av köparen.

Beslutsunderlag
Överenskommelse om fastighetsreglering daterad 27 januari 2014
Översiktskarta

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överenskommelse daterad den 27 januari 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelse samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige







 Förvärv av Fållinge 1:11 
 Fållinge verksamhetsområde  
 i Smålandsstenar, 
 Gislaveds kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fastighetskarta 

 

 

Områdets 
läge 
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §47 Dnr: KS.2012.198 20

Förvärv av fastigheten Fållinge 1:11 i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Köpekontrakt har upprättats om förvärv av fastigheten Fållinge 1:11. Dessutom
har ett köpeavtal om lös egendom upprättats för den kontorsbyggnad som är
belägen på fastigheten.

Fastigheten Fållinge 1:11 ligger inom område för expansion verksamheter
enligt den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult,
antagen av kommunfullmäktige den 19 augusti 1999. Sedan tidigare har
kommunen köpt in två bostadsfastigheter i området.

Fastigheten är på 2 696 kvm. Taxeringsvärdet år 2012 ligger på 599 000 kr.
Kommunen har år 2011 låtit värdera fastigheten och efter förhandling hamnar
köpeskillingen på 1 920 000 kr för fastigheten och 80 000 kr för
kontorsbyggnaden.

 
Köpeskillingen erläggs vid tillträdet och konteras på projekt 50151, Markinköp 

Beslutsunderlag
Plankarta FÖP , antagen av kommunfullmäktige den 19 augusti 1999, § 66
Köpekontrakt, daterat den 2 januari 2014
Köpeavtal – lös egendom, daterat den 2 januari 2014
Karta Fållinge 1:11
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014, § 4

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt, daterat den 2 januari 2014,

att godkänna upprättat köpeavtal om lös egendom, daterat den 2 januari
2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelserna.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Broaryd 1:2 och 1:3
Norr om Ljunryens-
verksamhetsområde
i Broaryd,
Gislaveds kommun

Fastighetskarta

Områdets
läge

N
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §46 Dnr: KS.2014.24 252

Överenskommelse om fastighetsreglering berörande Broaryd 1:2
och 1:3, Norr om Ljungryens verksamhetsområde i Broaryd

Ärendebeskrivning
I fördjupning av översiktsplanen för Broaryd antagen 2008 finns ett område
norr om Ljungryens verksamhetsområde som är utpekat som
utredningsområde för handel och industri. För att möjliggöra denna utbyggnad
behöver mark förvärvas.

Förslag till överenskommelse innebär ett markbyte där Gislaveds kommuns
fastighet, Broaryd 1:2, erhåller ett område om ca 4,3 ha och fastighetsägaren
till Broaryd 1:3 erhåller ett område om ca 7 400 kvm. För markbytet ska
kommunen erlägga en mellanskillnad om 320 000 kr.

Marken som kommunen avyttrar är idag planlagd för järnvägsändamål, men
enligt den fördjupade översiktsplanen för Broaryd är området inte längre
aktuellt för järnvägsändamål. Detaljplanen ska upphävas. En förutsättning för
att markbytet ska kunna genomföras är att lantmäteriförrättning kan
genomföras och då behöver denna plan upphävas omgående.

Mellanskillnaden erläggs när kommunfullmäktiges beslut att godkänna
överenskommelsen om fastighetsreglering vunnit laga kraft, samt konteras på
projekt 50151, Markinköp.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 22 maj 2008, § 59
Överenskommelse om fastighetsreglering, daterad den 24 januari 2014
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014, § 13

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överenskommelse daterad den 24 januari 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
”överenskommelse”, samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §49 Dnr: KS.2014.22 252

Fastighetsreglering gällande Ölmestad 8:109 och 8:163 Norra
industriområdet Reftele

Ärendebeskrivning
För att möjliggöra en utveckling av Norra Industriområdet vid Jätterondellen i
Reftele har ett förslag till överenskommelse upprättats. Denna innebär att
Gislaveds kommuns fastighet Ölmestad 8:163 genom fastighetsreglering
erhåller ca 3500 m² av fastigheten Ölmestad 8:109 för en köpeskilling om 55
000 kr. Inom området uppskattas ett virkesinnehav om 90 m3sk.

Tillträde enligt fastighetsbildningslagen sker så snart beslutet om
fastighetsbildning vunnit laga kraft och beslutad ersättning erlagts. Faktiskt
tillträde kan ske när beslut att godkänna detta avtal vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 23 januari 2014
Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering, 20 januari 2014
FÖP Reftele
Översiktskarta Reftele
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014, § 6

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 20
januari 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
”överenskommelse om fastighetsreglering”, samt erforderliga
köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige





Ölmestad 8:109 & Ölmestad
8:163
”vid Jättevägen”
Reftele,
Gislaveds kommun

N

Fastighetskarta





 Förvärv av Åtterås 2:12 
 Östra Järnvägsgatan 15  
 i Smålandsstenar, 
 Gislaveds kommun 
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §48 Dnr: KS.2013.136 252

Förvärv av Åtterås 2:21, Östra Järnvägsgatan i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Ett köpekontrakt har upprättats om förvärv av fastigheten Åtterås 2:21.

Kommunen har erhållit förfrågan från ägaren till fastigheten Åtterås 2:21om ev.
förvärv. Fastigheten ligger inom område för verksamheter enligt den
fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult, antagen av
kommunfullmäktige den 19 augusti 1999. Sedan tidigare äger kommunen tre av
sex bostadsfastigheter utmed Östra järnvägsgatan.
 
Fastigheten är på 1 568 kvm och på fastigheten finns ett bostadshus med
tillhörande garage. Taxeringsvärde år 2012 ligger på 784 000 kr.
Köpeskillingen för objektet är 980 000 kr efter budgivning. Summan erläggs vid
tillträdet och konteras på projekt 50151, Markinköp 

Beslutsunderlag
Plankarta FÖP, antagen av kommunfullmäktige den 19 augusti 1999, § 66
Köpekontrakt Åtterås 2:21, daterat den 18 december 2013
Karta Åtterås 2:21
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014, § 3

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat köpekontrakt daterat den 18 december 2013, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna erforderliga
köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Markansvisningsavtal 
Del av Mossarp 1:3 m fl  
i Gislaved, 

             Gislaveds kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Fastighetskarta 
 

Områdets 
läge 
 

N 



2014-02-11 1(1)

GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §52 Dnr: KS.2011.95 260

Markanvisningsavtal gällande Mossarp 1:3 m fl, Mossarps
industriområde

Ärendebeskrivning
Dekora AB har önskemål om att köpa till mer mark och därför har en
överenskommelse om marktillköp upprättats mellan kommunen och Dekora
AB.

Enligt upprättad överenskommelse så ska Dekora totalt förvärva ca 8 800 kvm
av del av Mossarp 1:3, Mossarp 2:2 och Anderstorp-Hult 1:18. För marken ska
Dekora betala 54 kr/kvm. Växande skog på fastigheten Mossarp 1:3 ingår inte i
köpet utan kommer att avverkas innan tillträde till marken sker.

Kommunen gör i avtalet förbehåll om att kommunala VA-ledningar inne på del
av Mossarp 1:3 kommer att tryggas med ledningsrätt. Kommunen har ansökt
till Lantmäteriet om detta.

Beslutsunderlag
Överenskommelse daterad den 22 januari 2014
Karta Mossarp 1:3
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 28 januari 2014, § 5

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överenskommelse daterad den 22 januari 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
överenskommelsen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige











”vid Jättevägen”
i Reftele,
Gislaveds kommun

Fastighetskarta

N



GISLAVEDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
1

2012-11-22

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §166 Dnr: KS.2011.249 26

Markanvisningsavtal gällande del av Ölmestad 8:110 och del av
Ölmestad 8:163 m.fl., Norra industriområdet i Reftele

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har den 15 december 2011 beslutat om markanvisningsavtal,
tecknat med J. Davidssons Eftr. Syftet är utökning av företagets befintliga fastighet
inom Norra Industriområdet, Reftele, så att företagets tomt kan utökas norr ut
mot Jätterondellen samt att fastigheten senare kan få in- och utfart i rondellen.
Denna mark var vid beslutstillfället inte detaljplanelagd men detaljplaneändring var
planerad att genomföras före 2012 års utgång.

Då detaljplanearbetet inte slutförts har tilläggsavtal upprättats gällande villkoret
om detaljplanens färdigställande. Avtalet innebär att detaljplan ska vara antagen av
kommunfullmäktige före den 31 december 2013 och därefter vinna laga kraft.

Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 173
Tilläggsavtal 1 till markanvisningsavtal, daterad den 28 september 2012
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 23 oktober 2012, § 65
Kommunstyrelsen den 6 november 2012, § 419

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till tilläggsavtal 1 till markanvisningsavtal mellan J.
Davidssons Eftr. AB och Gislaveds kommun, daterad den 29 september
2012, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna tilläggsavtalet
samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontorets mark- och exploateringsenhet
Kommunstyrelsekontorets ekonomienhet



GISLAVEDSKOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Sida
1

2011-12-15

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande

Kf §173 Dnr: KS.2011.249 26

Markanvisningsavtal gällande del av Ölmestad 8:110 och del av Ölmestad
8:163 m fl., Norra industriområdet vid jätterondellen i Reftele

Kf §173 2011-12-15 Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har fått förfrågan från J. Davidssons Eftr. om utökning av
företagets fastighet inom Norra Industriområdet vid Jätterondellen i Reftele.
Företaget önskar att dess tomt utökas norr ut mot Jätterondellen samt att in- och
utfart i Jätterondellen kan bli möjlig. Den berörda marken är inte detaljplanelagd
men utgör utredningsområde för verksamheter i den fördjupade översiktsplanen
för Reftele.

Upprättat markanvisningsavtal innebär att J. Davidssons Eftr. förvärvar ca 3 710
m² för en köpeskilling om 40 kr/m². Kostnad för ny detaljplan bekostas av
kommunen.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal, daterat den 24 november 2011
Utdrag ur fördjupade översiktsplanen för Reftele
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 22 november 2011, § 62
Kommunstyrelsen den 29 november 2011, § 477

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till markanvisningsavtal mellan J. Davidssons Eftr. AB
och Gislaveds kommun, daterat den 24 november 2011, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
markanvisningsavtal samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret, mark- och exploateringsenheten















2014-02-11 1(2)

GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §50 Dnr: KS.2011.249 26

Markanvisningsavtal gällande del av Ölmestad 8:110 och del av
Ölmestad 8:163 m.fl., Norra industriområdet vid jätterondellen i
Reftele

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun har fått in en förfrågan från J. Davidssons eftr. om utökning
av deras befintliga fastighet inom Norra Industriområdet vid Jätterondellen i
Reftele. Deras förslag innebär att tomten utökas norrut mot Jätterondellen
samt att de får in och utfart i Jätterondellen. Denna mark är idag inte
detaljplanelagd men utgör område för utredningsområde för verksamheter i
kommunens förslag till fördjupad översiktsplan för Reftele.

Enligt upprättade avtal skulle förslag till detaljplan för Ölmestad 8:263, utökning
av norra industriområdet antas av kommunfullmäktige den 31 december 2012,
men då detaljplanearbetet inte kommit igång på grund av att mer mark i
området behöver förvärvas så behöver detta villkoret i avtalet förlängas och
kompletteras med ytterligare markköp.

Enligt förslag till kommunstyrelsen i februari förvärvar kommunen mark av
Ölmestad 8:109 och därför har ett tilläggsavtal 2 upprättats som reglerar köp
av mer mark.

Bifogat förslag till markanvisningsavtal innebär att J. Davidssons eftr. förvärvar
totalt ca 4570 m² för en köpeskilling om 40 kr/m² och delar av marken
överförs utan växande skog. Kostnad för ny detaljplan bekostas av kommunen.
Tilläggsavtalet reglerar också upprättandet av villkoret om detaljplanens
färdigställande. Detta innebär att upprättat förslag till detaljplan antas av
kommunfullmäktige före den 30 juni 2015 och därefter vinner laga kraft.

Beslutsunderlag
Markanvisningsavtal, daterat den 24 november 2011
Kommunfullmäktige den 15 december 2011, § 173
Karta Reftele.doc
Tilläggsavtal 1 till markanvisningsavtal , daterat den 28 september 2012
Kommunfullmäktige den 22 november 2012, § 166
Tilläggsavtal 2, daterat den 30 januari 2014

Yrkande
Marie Johansson (S): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till tilläggsavtal 2 till markanvisningsavtal mellan J.
Davidssons eftr. AB och Gislaveds kommun, daterat den 30 januari
2014, samt
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 50 (forts.)

att uppdra till kommunens firmatecknare underteckna ”tilläggsavtalet”, samt
erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §74 Dnr: KS.2014.43

Försäljning av del av Signelsö 1:25, Smålandiagatan i Gislaved

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun äger totalt ca 13000 m² tomtmark för handel, bilservice
och kontor norr om Smålandiavägen i Smålandiaområdet. Kommunen har fått
in en förfrågan från Handelsbygg Holding AB om köp av mark på
Smålandiaområdet i Gislaved. Företagets affärsidé bygger på att de bildar ett
nytt aktiebolag som förvärvar mark, bygger lokaler, knyter hyresgäst till
objektet och sedan säljer de aktiebolaget vidare.

Bifogat förslag till köpekontrakt innebär att UÄT BK Gislaved AB under
bildande förvärvar ca 4100 m² för en köpeskilling om 150 kr/m².

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad 17 februari 2014
Köpekontrakt daterat 17 februari 2014

Yrkande
Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Marie Johansson (S), Carina
Johansson (C), Ann-Katrin Strand (FP), Sven-Erik Karlsson (M) och Peter
Bruhn (MP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förslag till köpekontrakt mellan UÄT BK Gislaved AB och
Gislaveds kommun, daterat den 17 februari 2014, samt

att uppdra till kommunens firmatecknare underteckna ”köpekontrakt”,
samt erforderliga köpehandlingar.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Skala 1:4000 2013.04.15

Gislaved
Smålandia handelsområde

Direkt byggbara tomter
för handel/bilservice

Vä
g 

26

Singelsö 1:25 del av
~ 1,3 ha

Jö
nk

öp
in

g

Ha
lm

sta
d

Göteborg

Värnamo

Väg 27

Reserverad tomt
för handel/bilservice
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Handläggare 2013-11-14
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Översyn av det kommunala föreningsstödet

Bakgrund
Fritidsnämnden har beslutat ge fritidskontoret i uppdrag att göra en översyn av det kommunala
föreningsstödet. Översynen har omfattat både stödet till ungdomsföreningar och HK-föreningar.
Syftet har varit att uppdatera de olika beloppsgränserna, ta bort alternativt lägga till nya normer,
ta ställning till en eventuell ny åldersgräns och/eller fast koefficient i det kommunala
aktivitetsstödet. Under översynen har också en del ändringar och förtydligande gjorts i texterna. I
förutsättningen har också tagits med en utökad budget avseende drift- och lokalbidraget.

Staten har ändrat åldersgränserna för det statliga aktivitetsstödet (som enbart idrottsföreningar
erhåller). Gamla åldersgränsen 7-20 år blir 7-25 år och ska gälla från år 2014. För att få ett bättre
underlag har fritidskontoret också kollat hur länets övriga kommuner ställer sig i denna fråga.

En synpunkt framfördes om man kunde sätta ett fast värde på en deltagaraktivitet. Detta skulle
innebära att föreningar snabbare skulle kunna veta hur mycket aktivitetsbidrag de kunde
budgetera med. Det skulle också förhindra att deltagaraktiviteten får ett ”orimligt” värde vid en
kraftig ökning/minskning av de totala aktiviteterna.

För att lättare se vilka ändringar som gjorts har dessa markerats i det nya förslaget.

Förslaget
Förslaget innehåller ett antal förändringar. Det totala budgetbeloppet avseende drift- och
lokalbidraget är höjt i enlighet med den ramökning kommunfullmäktige beviljat. Detta har
inneburit att de olika delarna i bidragsarten har höjts med ca 10 %, några mer och andra mindre.

Många av ändringarna är av förtydligandekaraktär och påverkar inte innehållet speciellt. En del av
dessa beror på att vi håller på att digitalisera ansökningsförfarandet. Därför måste
ansökningsförfarandet också skrivas om.

För att erhålla fullt normvärde på drift- o lokalbidraget ställs krav på att föreningen uppvisar ett
visst antal ungdomsaktiviteter. En förening som bedriver lägre omfattning av aktiviteter för
ungdomarna har då fått en begränsning av driftbidraget enligt en speciell bidragstrappa. Denna
bidragstrappa har förfinats och innehåller nu 5 steg mot tidigare 3.

Drift- o lokalbidraget har också fått några nya bidragsdelar. Detta beroende på att det tillkommit
nya idrotter som etablerat sig och därmed borde likställas med övriga idrotter.

Några föreningar erhåller ett s.k. EFA-bidrag (EttFörAllt). Detta innebär att det EFA-bidrag de
erhåller skall omfatta hela anläggningen. EFA-bidraget har utökats och omfattar några fler
anläggningar.

Förslaget innehåller en förändring av bidragsåldern från 7-20 till 7-25 år. Denna anpassning
underlättar mycket administrationen för berörda föreningar. Det kommer också att underlätta för
en del föreningar som har stor verksamhet i åldersintervallet 21-25 år.

Det kommunala aktivitetsstödet föreslås behålla samma utformning som tidigare vilket innebär att
man inte har något förutbestämt värde på deltagaraktiviteten. En anledning är att det är mycket
svårt att uppskatta hur stora förändringar det blir med förändrade åldersgränser. Troligt är att
många föreningar kommer få ett rejält uppsving av aktiviteter och detta skulle kunna innebära
svårigheter att hålla given budgetram. En jämförelse de senaste åren visar att aktiviteterna minskat
sakta men säkert. Minskningen har pågått sedan år 2007. Undersökningar som gjorts visar att det
största ”tappet” ligger i ålderskategorin 15-18 år. En annan viktig förklaring är att åldersgrupperna
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blivit mindre i antal. Minskningen kommer troligen att mer än kompenseras om man höjer övre
åldersgränsen till 25 år. Om fast värde skall införas föreslås att man gör detta när man kunnat
utvärdera effekten av åldersförändringen.

Fritidsnämnden föreslås anta förslaget till översyn av det kommunala föreningsstödet och föreslå
kommunfullmäktige anta det. Förslaget föreslås också gälla fr.o.m. 2014-01-01.
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §55 Dnr: KS.2014.11

Översyn av det kommunala föreningsbidraget

Ärendebeskrivning
Fritidskontoret har gjort en översyn av det kommunala föreningsbidraget.
Översynen har omfattat både stödet till ungdomsföreningar och
handikappföreningar. Syftet har varit att uppdatera de olika beloppsgränserna,
ta bort alternativt lägga till nya normer, ta ställning till en eventuell ny
åldersgräns och/eller fast koefficient i det kommunala aktivitetsstödet.

Fritidsnämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 7 januari 2014
och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta förslaget till nya normer
för kommunala bidrag till idrottsföreningar, icke-idrottsföreningar och
handikappföreningar, daterade den 27 november 2013 att gälla från och med
den 1 januari 2014.

Beslutsunderlag
Fritidskontorets tjänsteskrivelse daterad den 14 november 2013
Fritidsnämndens normer för kommunala bidrag, daterade den 27 november
2013
Fritidsnämnden den 7 januari 2014, §1
Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, § 24

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta normer för kommunala bidrag till idrottsföreningar,
icke-idrottsföreningar och handikappföreningar, daterade den 27
november 2013 att gälla från och med den 1 januari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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SAMMANFATTNING
LIS-planen för Gislaveds kommun görs som ett tillägg till 
den kommunomfattande översiktsplanen ÖP06. Materia-
let kommer i ett senare skede inarbetas i den nya över-
siktsplanen som är under framtagande. Förändringar kan 
komma att ske.

Den gällande översiktsplanen innehåller strategier och 
riktlinjer för olika aspekter som syftar till att landsbygden 
i Gislaveds kommun ska kunna leva och utvecklas. Flera 
utvecklingsprojekt har genom åren drivits tillsammans 
med grannkommuner som har gemensamma sjöar och 
vattendrag. 
LIS-planen bygger på intentionerna i ÖP 06 och fram-
tagna fördjupningar av översiktsplanen. Kommunens 
ambition är att skydda och bevara stränderna för friluftsliv 
och den biologiska mångfalden, men också förstärka till-
gängligheten genom att tillåta verksamheter och byggna-
tion inom noga utvalda områden.

Urvalet av områden utgår ifrån att platsen redan innehåller 
bebyggelse, friluftsanläggningar eller andra verksamheter.

De kommunala kriterierna anger stöd till kommersiell och 
kommunal service samt befintlig infrastrukturer. De hand-
lar också om att befintliga verksamheter inom t ex turism 
ska kunna gynnas. Syftet med planen är att stimulera den 
lokala och regionala utvecklingen i områden som har god 
tillgång till fria strandområden och där en viss byggnation 
kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.  

18 sjöar av kommunens 388 och åarna Nissan och 
Västerån har valts ut. 37 utpekade områden presenteras i 
planförslaget. Den sammalagda strandlängden i kommu-
nen är 1300 km av dessa tar planen 30,1 km i anspråk.
Varje utpekat område presenteras med karta, områdesbe-
skrivning och tänkt utveckling för det specifika området.
Till planförslaget hör också en miljökonsekvensbeskrivning 
som ställer förslaget mot 0-alternativet.

Sjölid
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PLANPROCESSEN
”Landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen” är ett tematiskt tillägg till 
översiktsplanen för Gislaveds kom-
mun ÖP 06. Avsikten med tillägget 
är att det ska infogas i den kom-
munövergripande översiktsplanen 
för Gislaveds kommun.  Arbetet 
med det tematiska tillägget har 
avgränsats till att behandla de sjöar 
som har någon form av bebyggelse 
eller anläggningar i sin strandzon 
eller i direkt anslutning till strandzo-
nen.

Planprocessen regleras av plan- 
och bygglagen. Planeringen ska 
ske med stor transparens gentemot 

olika inblandade parter och allmänhet. Skälen till detta är 
att alla parter har rätt att påverka sin närmiljö, tillföra bätt-
re beslutsunderlag samtidigt som planen förankras hos 
dem som ska leva med den. Under översiktsplaneringen 
ska det alltid ske samråd med länsstyrelsen och berörda 
kommuner. Vidare ska de myndigheter, sammanslutningar 
och enskilda som ha väsentligt intresse av planen bere-
das tillfälle till samråd. Efter varje skede sammanfattas 
synpunkter och planen bearbetas med hänsyn till dessa. 
Av detta skäl tillförs planen successivt mer material som 
följer den ända till antagande- och genomförandeske-
dena. En översiktsplan vinner genom ett antagandebe-
slut laga kraft men den har inte någon bindande juridisk 
status. Den utgör i första hand ett politiskt program och 
en viljeinriktning för den framtida utvecklingen inom LIS-
områden. Den utgör också stöd för bygg- och miljönämn-
den vid beslut om dispens från strandskyddet.

SAMRÅD

FÖRSLAG

UTSTÄLLNING

BESLUT
KOMMUNFULLMÄKTIGE

UPPDRAGET
Uppdraget består i att utarbeta ett tillägg till översikts-
planen för landsbygdsutvecklingsområden i strandnära 
lägen s.k. LIS-områden. Huvudsyftet är att avgränsa 
strategiska områden för utvecklingsåtgärder i strandnära 
läge vars syfte är att förstärka en levande landsbygd. Det 
handlar om områden för verksamheter, service, fritid och 
boende. Det tematiska tillägget har grund i den ändrade 
lagstiftning för strandskyddsområden som trädde i kraft 
2009-01-07. Ett utpekat landsbygdsutvecklingsområden 
i antagen översiktsplan innebär ytterligare ett särskilt 
skäl till dispens från förbudet att exploatera marken inom 
strandskyddsområden. Följande orter har studerats:
Broaryd, Burseryd, Smålandsstenar/Skeppshult, Reftele, 
Anderstorp och Hestra. Avgränsningen av områden i 
denna plan utesluter inte landsbygdsutvecklingsområden 
i andra områden utanför strandskydd inom kommunen.

VAD ÄR LANDSBYGSUTVECKLING I 
STRANDNÄRA LÄGE OCH LIS-PLAN?
Tillägget till översiktsplanen, LIS – planen, är en politisk vil-
jeinriktning för kommunens framtida användning av vatten-
drag och strandområden. Planen fungerar som en vägled-
ning för kommunens och andra myndigheters beslut, den 
ska också fungera som ett instrument för dialog mellan 
stat och kommun, beträffande de allmänna intressena.

Ur fastighetsägarens perspektiv ska planeringen ses 
som en möjlighet till ett vidgat markutnyttjande. Om den 
vidgade möjligheten ska utnyttjas eller inte är alltid upp till 
respektive markägare.

Planen ger de som bor och verkar på landsbygden yt-
terligare ett ”särskilt skäl”, jämte de som finns angivna i 
Miljöbalken 7:18c, för att få strandskyddsdispens. Detta 
skäl har kommit till för att ge landsbygden nya möjligheter 
för nyetableringar och utveckling av pågående verksam-
heter. Även när detta skäl används görs alltid en prövning 
mot strandskyddets syften. 

STRANDSKYDDSLAGSTIFTNINGEN
Lagändringen har inneburit att strandskyddslagstiftningen 
differentierats inom olika delar av landets strandområden. 
Främst landsbygdskommuner ska mer aktivt kunna dra 
nytta av de konkurrensfördelar som ett läge nära vatten 
kan innebära för verksamheter och boende. Strandnära 
lägen ska stimulera den lokala och regionala utvecklingen, 
vilket är befogat utanför de stora tätortsområdena. Villko-
ren för att området ska kunna pekas ut är bl a följande:

• Området ska direkt eller indirekt bidra till positiva sys-
selsättningseffekter eller ökat serviceunderlag på lands-
bygden.

• Området får inte innebära att tillgången till stränder för 
allmänheten och ett rikt växt- och djurliv inte tillgodoses 
långsiktigt.

• Området ska ha liten betydelse för att tillgodose strand-
skyddets syften.

Det enskilda LIS-området ska beskrivas i ett större sam-
manhang och en bedömning av hur åtgärder inom om-
rådet kan bidra till ökad ekonomisk aktivitet på orten ska 
göras. Planeringen ska även beskriva hur den samlade 
tillgången på stränder ser ut både kvantitativt och kvalita-
tivt. Hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap miljöbal-
ken gäller, varför planering ska ta till vara de värden som 
finns och använda marken till det den är mest lämpad för. 
Ett landsbygdsutvecklingsområde bör således innefattas i 
en övergripande struktur, leda till en tilltalande utformning 
och så långt möjligt använda befintlig infrastruktur eller 
åtminstone ligga så att det är någorlunda enkelt att nå. 
Som exempel kan nämnas tekniska försörjningssystem, 
välfungerande kollektivtrafik och service. Planeringen 
ska även ta hänsyn till de risker som är förknippade med 
strandnära lägen som t ex skred och översvämning.
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Strandskyddslagstiftningen finns i 7 kap miljöbalken. (1998:808)
Strandskyddsområde:
13 § Strandskydd gäller vid havet och vid insjöar och vattendrag.
Strandskyddet syftar till att långsiktigt :
1. trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden, 
och
2. bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Lag 
(2009:532).

14 § Strandskyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 meter 
från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att utvidga strandskydds-
området till högst 300 meter från strandlinjen, om det behövs för att 
säkerställa något av strandskyddets syften.
Ett beslut om att utvidga strandskyddsområdet ska gälla omedelbart 
även om det överklagas. Lag (2009:532).

15 § Inom ett strandskyddsområde får inte
1. nya byggnader uppföras,
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anlägg-
ningar eller anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten 
från att beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt,
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggna-
der, anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller 
växtarter. Lag (2009:532).

16 § Förbuden i 15 § gäller inte
1. byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder som inte avser att 
tillgodose bostadsändamål, om de behövs för jordbruket, fisket, skogs-
bruket eller renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller vidtas 
inom strandskyddsområdet,
2. verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av regeringen enligt 17 
kap. 1, 3 eller 4 § eller som omfattas av ett tillstånd enligt denna balk 
eller enligt föreskrifter som har meddelats med stöd av balken, eller
3. byggande av allmän väg eller järnväg enligt en fastställd vägplan 
enligt väglagen (1971:948) eller en fastställd järnvägsplan enligt lagen 
(1995:1649) om byggande av järnväg. Lag (2012:441).

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får 
meddela föreskrifter om att förbuden i 15 § inte ska gälla kompletterings-
åtgärder till en huvudbyggnad som vidtas
1. inom 15 meter från huvudbyggnaden men inte närmare strandlinjen 
än 25 meter, och
2. inom en tomtplats som har angetts i ett beslut om dispens. Lag 
(2009:532)

18 § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet besluta att upphäva strand-
skyddet i ett område, om
1. det är uppenbart att området saknar betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften, eller

2. området enligt plan- och bygglagen (2010:900) avses att omfattas av 
en detaljplan och

a) behövs för byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller 
järnväg, eller
b) skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än bestämmelserna 
om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och skyddet har 
beslutats av någon annan än en kommun. Ett upphävande enligt första 
stycket 2 får göras endast om det finns särskilda skäl och intresset av 
att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre 
än strandskyddsintresset. Bestämmelser om kommunens möjligheter att 
upphäva strandskyddet genom en bestämmelse i en detaljplan finns i 4 
kap. 17 § plan- och bygglagen. Förordning (2011:393). 

18 a § Länsstyrelsen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 
15 §, om det finns särskilda skäl och dispensen avser 
1. byggande av en försvarsanläggning, allmän väg eller järnväg, eller
2. ett område som skyddas enligt andra bestämmelser i detta kapitel än 
bestämmelserna om miljöskyddsområde eller vattenskyddsområde och 
skyddet har beslutats av någon annan än en kommun. Lag (2011:392).

18 b § Kommunen får i det enskilda fallet ge dispens från förbuden i 15 
§, om det finns särskilda skäl och dispensen avser något annat än det 
som anges i 18 a § 1 och 2. Lag (2009:532). 

18 c § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet får man beakta endast om det om-
råde som upphävandet eller dispensen avser 
1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse 
för strandskyddets syften,
2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploa-
tering är väl avskilt från området närmast strandlinjen,
3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet 
och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte 
kan genomföras utanför området,
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse 
som inte kan tillgodoses utanför området, eller
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget 
intresse.
I 18 d § finns bestämmelser om vad man får beakta som särskilda skäl 
utöver det som anges i första stycket, om prövningen gäller ett sådant 
område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses i 18 e § 
Lag (2009:532).

18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande 
av eller dispens från strandskyddet inom ett område för landsbygdsut-
veckling i strandnära lägen får man också beakta om ett strandnära läge 
för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till utveck-
lingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra 
enstaka en- eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader 

och andra åtgärder får man i stället beakta om huset eller husen avses 
att uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. Lag (2009:532).

18 e § Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses 
vid tillämpningen av 18 d § ett område som
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden,
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strand-
skyddets syften fortfarande tillgodoses långsiktigt,
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften,

a) i eller i närheten av tätorter,
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand 
vid Ångermanälven eller från Skataudden vid Näskefjärden till gränsen 
mot Finland,
c) på Gotland, eller
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön 
eller Oreälven
mellan Orsasjön och Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark 
för byggelse i området, och

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till 
Forsmark, utmed Ölands kust eller i Ångermanland från Klockestrand vid 
Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. 

En översiktsplan enligt 3 kap. 1 § plan- och bygglagen (2010:900) ska 
ge vägledning vid bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant 
område som avses i första stycket. Översiktsplanen är inte bindande. 
Förordning (2011:393).

18 f § Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet 
ska inte omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och 
byggnaderna eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten 
och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet. Detta gäller inte om 
en sådan användning av området närmast strandlinjen är omöjlig med 
hänsyn till de planerade byggnadernas eller anläggningarnas funktion.
I ett dispensbeslut ska det anges i vilken utsträckning mark får tas i 
anspråk som tomt eller annars användas för det avsedda ändamålet. 
Lag (2009:532).

18 g § I fråga om strandskydd som har upphävts för ett område genom 
en bestämmelse i en detaljplan enligt plan- och bygglagen (2010:900) 
eller för ett område som har avsetts att omfattas av en detaljplan eller 
områdesbestämmelser enligt samma lag gäller strandskyddet åter, om
1. området upphör att omfattas av detaljplanen eller områdesbestäm-
melserna, eller
2. detaljplanen eller områdesbestämmelserna ersätts med en ny detalj-
plan. Lag (2010:902).
18 h § En dispens från strandskyddet upphör att gälla om den åtgärd 
som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har avslu-
tats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft. Lag 
(2009:532).
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KRAV FÖR UTPEKANDE AV 
LIS-OMRÅDEN
Allmänt
För att kommunen ska kunna peka ut områden för lands-
bygdsutveckling krävs följande:
• Området är lämpligt för utvecklingen av landsbygden
• Tillgången till strandområden för allmänheten och för att 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet tillgodoses 
långsiktigt.

• Området har endast liten betydelse för att tillgodose 
strandskyddets syften.

Ovanstående regleras i 7 kap. 18 e § MB.

För ett LIS-område gäller även att det strandnära läget 
bidrar till positiva sysselsättningseffekter eller ett ökat 
serviceunderlag på landsbygden. Ett utpekande av LIS-
områden i en översiktsplan betyder inte alltid ett beslut 
om upphävande av eller dispens inom strandskyddet. I 
de utpekade områdena är landsbygdsutveckling ett sär-
skilt skäl och ska i varje ärende vägas mot reglerna om 
strandskyddets syften (allmänhetens tillgänglighet och 
påverkan på livsvillkor för djur- och växtliv).

Fri passage
Enligt 7 kap. 18 f § MB ska en fri passage alltid lämnas 
mellan tomtplats och strand vid beslut om att ge dispens 
eller upphäva strandskyddet. Syftet med den fria pas-
sagen är att tillgodose allmänhetens tillgång till stranden 
och att skydda djur- och växtlivet. Bredden på den fria 
passagen bestäms av förhållandena på platsen såsom 
landskapets karaktär och dess naturliga förutsättningar. 
Passagen bör dock aldrig vara mindre än ett tiotal meter.

Hänsyn till växt- och djurliv
Dispens från strandskyddet får inte ges om de biologiska 
värdena påverkas på ett oacceptabelt sätt. Hänsyn ska 
tas till natur- och strandskyddets syften och ska ses i ett 
långsiktigt perspektiv. Områden som idag inte har några 
särskilda biologiska värden kan utveckla höga värden i 
framtiden. Detta måste tas i beaktande vid planeringen av 

bebyggelse. Intrång i områden med hotade eller särskilt 
skyddsvärda naturtyper eller i en naturtyp som är livsmiljö 
för en särskilt skyddsvärd växt- eller djurart accepteras 
mindre än intrång än i en mycket vanlig naturtyp. Natur-
typens och livsmiljöns tålighet för ingrepp ska bedömas. 
Hänsyn ska alltid tas till en arts förhållanden i en större re-
gion än bara just det område som påverkas av ingreppet.

Hänsyn till allmänhetens tillgång
De allemansrättsliga värdena bedöms som höga i områ-
den där:
• tillgången till allmänt tillgängliga stränder är liten
• det finns funktioner eller anläggningar som är särskilt 

anordnade för friluftslivet (till exempel badplatser, all-
männa bryggor)

• det finns särskilda värden för allmänheten (utöver till 
exempel bryggor och badplatser)

Vid bedömningen av påverkan på allmänhetens tillgång 
till stränder är det viktigt att utvärdera påverkan utifrån 
olika geografiska skalor. I ett större område med god 
tillgång till strandområden kan mindre områden nära 
bostadsområden ha stor betydelse för närrekreation. 
Viktigt att beakta är att områden som idag inte har några 
större värden för friluftslivet, kan utveckla höga värden i 
framtiden.

Kulturmiljön och fornlämningar
Det är viktigt att ny bebyggelse anpassas till befintlig 
bebyggelse för att kulturhistoriskt intressanta byggnader 
samt kulturmiljöers karaktärer ska bevaras. Intrång i forn-
lämningar ska undvikas så långt som möjligt. 
Strandskyddets syfte omfattar inte kulturmiljöer och kul-
turhistoriska värden. Det är därför nödvändigt att dessa 
värden särskilt beaktas vid dispensärenden.
För att kunna bevara kulturhistoriskt intressanta byggna-
der samt kulturmiljöers karaktär måste tillkommande

bebyggelse utformas med känslighet, där anpassning i 
volym och karaktär bör vara ledord. I särskilda fall kan
Plan- och bygglagen (PBL) kap 3, § 12, i samband med 
detaljplaneläggning användas. Fornlämningar
omfattas av Kulturminneslagen, Lagen om kulturminnen 
m.m. (KML 1988:950). Ny lagstiftning –
Kulturmiljölagen, träder i kraft 1 januari 2014. Intrång i 
fornlämning får inte göras utan länsstyrelsens
tillstånd. Kan fornlämning komma beröras av företaget 
måste samråd ske med länsstyrelsen.

Detaljplan
Ett områdes lämplighet för en viss användning prövas 
genom detaljplanläggning. En detaljplan reglerar vad 
marken får användas till och hur den får se ut. Den är ett 
juridiskt bindande dokument. I stort sett all mark i tätbe-
byggda områden omfattas av detaljplan.

I de fall då grupper av bebyggelse inom LIS-områden ska 
byggas kommer det att krävas detaljplan. Vissa andra 
åtgärder exempelvis turism- och fritidsanläggningar kan 
också bli aktuella för denna prövning.

Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer fastställda för yt- och 
grundvatten och dessa anger krav på vattnets kvalitet. 
Syftet är att alla vattenförekomster ska uppnå minst god 
yt- eller grundvattenstatus eller god ekologisk potential 
senast år 2015. För vissa skyddade områden kan det 
även finnas ytterligare krav. I vissa fall finns undantag från 
kraven, om det krävs längre tid för att uppnå god status 
eller god potential eller om det inte går att nå dit. Vid 
planering av bebyggelse i strandnära lägen ska miljökva-
litetsnormerna för vatten beaktas. Det kan t ex innebära 
att vissa anläggningar m m behöver tillkomma för att 
förbättra t ex vattenkvaliteten.



7

RISKER MED BEBYGGELSE I 
STRANDNÄRA LÄGEN
Allmänt
Risken med strandnära bebyggelse är att attraktiviteten för 
ett fåtal innebär sänkt attraktivitet för flera andra. Exploa-
tering i strandnära lägen kan medföra att attraktiviteten 
exploateras bort, till exempel kan värden försvinna för de 
som redan bor där och för de som kan komma i framtiden. 
Förutom att det kan få långsiktiga negativa konsekvenser 
för friluftslivet, floran och faunan så påverkas även land-
skapsbilden (sett både från land och vatten). Bebyggelse 
i öppna landskap som hamnar bakom ny bebyggelse i 
strandnära lägen påverkar upplevelsen av området.

Översvämning
De senaste årens översvämningssituationer och den 
ökade risken för klimatförändringar gör att höjda vat-
tennivåer måste räknas in i samhällsplaneringen. I Kli-
mat- och sårbarhetsutredningens slutbetänkande tas 
frågan kring konsekvenserna av ett förändrat klimat upp 
(SOU 2007:60). I rapporten visas att det är nödvändigt 
att klimatanpassningen av samhället påbörjas. Risken för 
översvämningar, ras, skred och erosion ökar och kräver 
att åtgärder vidtas. SMHI har utfört en regional analys av 
klimatförändringar och översvämningsrisker i ett framtida 
klimat för Jönköpings län. Analysen visar att temperatu-

ren och nederbörden kommer att öka och att den största 
mängden nederbörd kommer under vinterhalvåret. Det så 
kallade 100-årsflödet kommer att öka i framtiden Avdunst-
ningen kommer att bli högre och tillrinningen i vattendrag 
kommer att öka under december till mars och minska 
under vår, sommar och höst.  Analysen visar även att 
säsongen för tjäle kommer att bli kortare och det största 
tjäldjupet minskar i södra Sverige. En översiktlig översväm-
ningskartering för Nissan och Lagan har gjorts av Rädd-
ningsverket (nuvarande MSB). Idag finns det risk att ett 
antal befintliga bostäder kan komma att översvämmas vid 
ett 100-årsflöde. Översvämningskarteringen är dock grov 
och mer detaljerade karteringar krävs för att kunna få en 
mer detaljerad bild av översvämningsrisken. 

Finns intresse att bygga i ett område som omfattas av 
översvämningskarteringen behöver det göras fler under-
sökningar med mer detaljerad höjddata. Vid reglerade 
såväl som oreglerade vattendrag ska det studeras vilka 
vattenflöden och vattennivåer som kan uppstå. I områden 
där man vill bygga och där det finns en översvämningsrisk 
ska åtgärder göras för att förhindra att översvämning sker 
och att ny bebyggelse skadas.  Vilka åtgärder som ska 
göras får bedömas i varje enskilt fall. Översvämningsrisken 
ska beaktas vid planering och bygglovsgivning.

Skred och ras
Vid planering av ny bebyggelse är det viktigt att under-
söka de geotekniska förutsättningarna för att kunna 
bedöma eventuella riskfaktorer såsom ras, skred, erosion 
och översvämning. Skred inträffar i silt- och lerjordar och 
innebär att en sammanhängande jordmassa kommer i 
rörelse. Skred kan även ske i siltiga eller leriga moräner 
om jordarten är mättad med vatten. Ras sker när block, 
stenar, grus- och sandpartiklar rör sig fritt. Det kan före-
komma i bergväggar, grus- och sandbranter. Eftersom 
morän dominerar i Gislaveds kommun bedöms skred- 

och rasriskerna generellt som relativt små, men på vissa 
platser finns mer finkorniga jordar (silt, lera och sand). Vid 
bedömning av ett områdes lämplighet för byggnation är 
det viktigt att undersöka geologiska förutsättningar mer 
detaljerat. När de geotekniska förutsättningarna under-
söks så är det även viktigt att ta effekterna av ett föränd-
rat klimat i beaktande. Vid snösmältning, tjällossning och 
perioder med mycket regn är risken för ras och skred 
större. Under vår och höst stannar regnvattnet till stor del 
kvar i jorden och vid högt vattentryck kan ras eller skred 
förekomma.

KOMMUNENS SYFTE
Genom att satsa på en hållbar utveckling med attraktivt 
boende, god infrastruktur anläggningar för friluftsliv och 
turism och entreprenörskap ska kommunen sträva efter 
att uppnå målet på att öka kommunens befolkning. Det 
finns idag totalt 28700 invånare i kommunen och ungefär 
10 000 av dessa bor i Gislaved.  Denna plan är ett tema-
tiskt tillägg till översiktsplanen (antagen 2006) och ska 
vara vägledande vid prövning av dispenser från och upp-
hävande av strandskyddet. Syftet med att peka ut områ-
den som lämpliga för strandnära bebyggelse (så kallade 
LIS -områden) är att långsiktigt stimulera den lokala 
och regionala utvecklingen. Planen bidrar därmed till att 
behålla befolkningen samt stimulera inflyttning genom att 
peka ut lämpliga och attraktiva områden för landsbygds-
utveckling. LIS-områden har valts på ett sådant sätt att 
skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden bevaras i 
ett långsiktigt perspektiv. Allmänheten ska fortfarande ha 
god tillgång till strandområden och det ska vara möjligt 
att bevara goda livsvillkor för djur och växtlivet. Vid utpe-
kande av LIS-områden är det därför viktigt att kommunen 
har ett långsiktigt perspektiv i planeringen och endast en 
begränsad del av strandområdena bör omfattas av LIS. 
Långsiktigheten syftar på generationsperspektivet som är 
satt till 25 år.
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ALLMÄNT OM GISLAVEDS KOMMUN
Allmänt
I den norra delen av kommunen möter man vildmark 
med en kuperad skogsterräng och i de mellersta och 
västra delarna är landskapet mera småskaligt medan det 
i sydöst utbreder sig ett slätt jordbrukslandskap. Kom-
munen rymmer 388 sjöar och störst av dem är Bolmen 
och Fegen. Kommunen har många kvaliteter som ger 
förutsättningar för utveckling av både attraktivt boende 
och näringsliv.

Utmaningen och styrkan i Gislaveds kommun är att det 
finns åtta tätorter i varierande storlekar och med olika 
kvaliteter. Alla skall utvecklas efter sina förutsättningar 
och det ska ske tillsammans med den kringliggande 
landsbygden.

Landsbygd är inte ett homogent landskap utan i lands-
bygdsbegreppet ligger allt från mindre tätorter till i stort 
sett obefolkade områden. Landsbygden är en viktig del 
av Gislaveds kommun och det är angeläget att så långt 
det är möjligt förbättra och utveckla möjligheterna att 
bo och verka på landsbygden. LIS- planen ska ha en 
helhetssyn på hållbar social, kulturell,  ekonomisk och 
ekologisk utveckling av landsbygden. Det lokala engage-
manget är av avgörande betydelse för att utvecklingen 
på landsbygden ska bli lyckosam. 

Fågelvägen är Gislaveds kommun 78 km lång från syd till 
nord och ca 40 km bred på det bredaste stället.  För-
utom tillverkningsindustri karaktäriseras landsbygdens 
näringsliv av jord- och skogsbruk. Kommunens sydöstra 
delar är länets djurtätaste bygd och här finns de största 
gårdarna. Kommunens norra del är mer skogrik. Den 
sydvästra delen består av ett småbrutet landskap. Kom-
munens besöksnäringscentrum finns i Isabergsområdet. 
Kommunen gränsar till tre län och nio kommuner. Detta 
gör att många av kommunens landsbygder är gränstrak-
ter.  Ungefär 80% av kommunens invånare bor i de åtta 
tätorterna.

Befolkningsutveckling
Tendensen är för närvarande att kommunens befolkning 
minskar. Orsaken till detta kan vara omstrukturering i 
industrin som ger färre arbetstillfällen och en allmän urba-
nisering i samhället. 

Befolkningsutveckling för
kommunens delar 2002 - 2012

oförändrad

positiv

negativ

20131014

Hestra

Gislaved

Anderstorp

Burseryd

Smålandsstenar

Broaryd

Reftele

Skeppshult

         
       

   

De senaste tio åren minskade befolkningen i alla kommunens delar. Allra 
flest invånare i förhållande till sin storlek tappade Broaryds landsbygd och 
Skeppshults tätort. 

Befolkningsutveckling för 
kommunens delar 2002-2012
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Näringsliv
Allmänt
Näringslivet i kommunen förändras ständigt. Branscher 
försvinner och nya kommer till. Skiften från en närings-
gren till en annan sker också. Tillverknings- och utvin-
ningsföretag dominerar på kommunens landsbygd när 
det gäller antalet arbetsplatser. Sektorn svarar för 44 % 
av det totala antalet arbetsplatser i kommunens lands-
bygdsområden. Handel- och kommunikationer står för 
12 % och jord-, skogsbruk och fiske för 11%.

Industri
Industrin är den dominerande näringsgrenen i kommunen 
med ca 1 000 företag. De flesta av företagen är små eller 
medelstora men även några är stora och multinationella. 
Största branscherna är plast-, verkstads-, gummi- och 
metallindustri.

Jord- och skogsbruk
Jordbruksarealen i Gislaveds kommun är ca 10 000 ha 
varav ca 7 500 ha är brukad åker. Jordbruksmarken 
utgör knappt 9 % av den totala landarealen i kommunen, 
fördelat på drygt 2500 fastigheter av varierande storlek. 
Ca 500 personer bedriver i någon form aktivt jord- eller 
skogsbruk. Mjölkproduktion bedrivs på ca 65 gårdar med 
sammanlagt ca 2 800 mjölkkor. 

Den produktiva skogsmarksarealen i Gislaveds kommun 
är ca 74 000 ha, d v s 63 % av landarealen jämfört med 
riket som har 70 % skogsmarksareal. Medelarealen per 
brukningsenhet är 44 ha. Antalet årsarbetare i skogen 
är ca 500 och därtill kommer självverksamheten. I snitt 
avverkas 640 ha/år i slutavverkning, sett över en tioårs-
period. Omloppstiden för skogen i Gislaveds kommun är 
90 år och ca 80 % av tillväxten avverkas.

Besöksnäring
I kommunens landsbygd finns idag flera mindre verksam-
heter som har direkt anknytning till besöksnäringen. Verk-
samheterna bedriver allt från stuguthyrning och andra 
övernattningsmöjligheter till butiker och aktivitetsturism. 

Det finns även ett antal mindre hantverksbutiker som inte 
alltid är åretruntöppna samt museiverksamhet. I orterna 
Öreryd, Villstad och Segerstad drivs vandrarhem. Förut-
om de mindre besöksnäringsaktörerna finns Isabergsom-
rådet i kommunens norra del med både skidanläggning, 
restauranger, campingplats, golfbana och konferensloka-
ler. Isabergsområdet besöks av ca 350 000 personer per 
år varav ca 170 000 vintertid. 

I sydöstra delen av kommunen finns sjön Bolmen som 
lockar många fritidsboende som i sin tur bland annat ska-
par möjlighet att bedriva lanthandel i Tallberga året runt. 
Ifrån Sunnaryd finns en färjeförbindelse ut till ön Bolmsö 
vilket gör orten till en plats där många turister, både 
inhemska och utländska, passerar under sommarmåna-
derna. I området finns även flera småbåtshamnar.

Infrastruktur
Vägar
Nissastigen, väg 26, utvecklas i stråket Inlandsvägen 
syd.  Väg 27 ingår i SebTransLink som är en länk mellan 
Göteborg och Karlskrona.

Ett väl fungerade landsbygdsvägnät är en förutsättning 
för att ett attraktivt boende ska kunna erbjudas utan-
för tätorterna, men också för att det näringsliv som är 
etablerat på landsbygden ska kunna fungera. Gång- och 
cykelvägar är viktiga från trafiksäkerhetssynpunkt och 
fungerar både som skol-, arbets- och motionsvägar.

Järnvägar
Två järnvägslinjer finns i kommunen; Kust- till kustbanan 
som passerar Hestra och Halmstad-Nässjöbanan, på vil-
ken det finns stationer i Smålandsstenar och Reftele. Ett 
godsspår finns från Landeryd till Burseryd. Alla banorna 
är viktiga framförallt för näringslivet. För ett uthålligt trans-
portsystem är järnvägen särskilt viktig.
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Bredband
Kommunen spelar en viktig roll för att säkerställa etable-
ringen av regional/ kommunal IT-infrastruktur, särskilt i 
mindre orter och landsbygd. Tillgången till bredband har 
stor betydelse för såväl utbildning, social verksamhet, 
sociala kontakter som näringsliv. Flera byar har utbyggt 
fibernät. Det finns ett flertal leverantörer av bredband i 
kommunen. 

VA- ÖverföringsledningarBredband-Fiber

Hestra

GISLAVED Anderstorp

Reftele

Telenät
Det fasta nätet för telefoni består av lokala och regionala 
delar som är sammankopplade nationellt och internatio-
nellt. De större orterna i kommunen är anslutna till Telia-
Soneras nationella och internationella nät med fiberkabel. 
Dessa avslutas i den lokala telestationen där övergång 
från fiber till koppar sker.

Elnät
Gislaveds kommuns regionnät; 130 kV, matas i norra de-
len av Svenska kraftnät, 400/130 kV, i Tranemo kommun 
och i södra delen via E.ON:s nät. Större ställverk finns i 
Smålandsstenar och i Mossarp utanför Gislaved. Områ-
deskoncession för linje i kommunen innehas huvudsakli-
gen av E.ON och i och kring Gislaveds tätort, av Gislaved 
Energi AB.

Vatten- och avloppsnät
Infrastrukturen för vatten- och avlopp håller på att för-
ändras. En sammanbindning mellan kommunens tätorter 
blir vanligare. Idag finns VA-ledningar mellan Gislaved-
Anderstorp, Gislaved-Hestra, Reftele-Anderstorp och 
vattenledning mellan Smålandsstenar och Skeppshult. 
Detta ger fördelar genom att mindre recipienter inte be-
lastas, bättre reningskapacitet och att antalet vatten- och 
avloppsverk blir färre.

Anderstorp

GISLAVED

Hestra

RefteleBurseryd
Smålands-
stenar

Skeppshult

Broaryd

Burseryd

Smålands-
stenar

Broaryd Skeppshult
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Kommunikationer-persontrafik
Pendling förekommer både inom kommunen och till/
från grannkommunerna. Den största pendlingen inom 
kommunen sker mellan Anderstorp och Gislaved samt 
Smålandsstenar och Gislaved.

Bil
Det är ett stort bilberoende i kommunen vilket ställer 
krav på planering av parkeringsplatser, vägar och gator. I 
kommunen finns ett något större bilinnehav än i riket och 
länet. Cirka 15 000 personbilar i trafik är registrerade i 
Gislaveds kommun.

Buss
Genom Jönköpings länstrafik landsbygdslinjer trafikeras 
kommunens sex största orter med avgångar alla varda-
gar. Under helger och kvällar finns en begränsad trafik. 
Då ett stort antal skolungdomar använder sig av länstra-
fiken minskas antalet avgångar under de perioder skolan 
är stängd. Busslinjer finns också till grannkommunerna, 
framförallt Gnosjö, Värnamo, Borås och Jönköping. 
Kommersiella snabbusslinjer finns från och till Jönköping-
Gislaved-Halmstad. Behovet av kollektivtrafik är stort 
med tanke på arbetspendling och möjligheterna att välja 
gymnasieskola.

Skolskjutsar
Elever med mer än 2 km i årskurs 0-3 och 3 km i årskurs 
4-9 mellan hem och skola är berättigade till skolskjuts. 
För gymnasieelever är minimiavståndet 6 km. Skolskjut-
sarna upphandlas av kommunen. Gymnasiets resor köps 
av länstrafiken.

Tåg
Järnvägslinjerna i kommunen trafikeras dagligen med ett 
flertal avgångar. Trafiken är framförallt anpassad för inter-
regional trafik, vilket ger tidtabeller som prioriterar goda 
avgångs- och ankomsttider vid slutstationerna istället för 
lokal arbetspendling.

Närtrafik
Förutom den linjebundna kollektivtrafiken i kommunen 
har också närtrafik införts. Med närtrafik kan den som bor 
på landsbygden beställa resa till en gatuadress i någon 
av kommunens tätorter eller till närmaste busshållplats för 
Länstrafiken.

Färdtjänst
Färdtjänst är en komplettering till den ordinarie kollek-
tivtrafiken. Den som har varaktigt funktionshinder kan 
ansöka om färdtjänst och får då åka med fordon anpas-
sat till funktionshindret.

Kommunikationer-godstrafik
Godset i kommunen transporteras till största delen med 
lastbil. Den största terminalen för omlastning av gods 
finns i Smålandsstenar. En mängd styckegods trans-
porteras också med buss. På järnväg fraktas framförallt 
tyngre och skymmande gods som t ex råvaror till vissa 
industrier. Järnvägen Landeryd - Burseryd är enbart för 
godstransporter och används framförallt för transporter 
till Burseryds Bruk. Godshantering i lite större skala sker 
också på stationen i Smålandsstenar (Halmstad-Nässjö-
banan).
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Service
I Kommunen finns det totalt 19 grundskolor. Låg och mel-
lanstadium finns i orterna Anderstorp, Burseryd, Broaryd, 
Gislaved, Hestra, Reftele, Skeppshult, Smålandsstenar, Ås 
och Öreryd. Högstadium finns i Anderstorp, Gislaved, Ref-
tele och Smålandsstenar. Ett gymnasium finns i centralorten 
Gislaved och ett naturbruksgymnasium i Stora Segerstad 
utanför Reftele. Även i grannkommunen Gnosjö finns ett 
gymnasium samt i Värnamo och Jönköping. Gislaveds 
kommun har ett antal barn i gränsbygdsområden som går 
i skola i ort i grannkommun istället för i skola inom kommu-
nen. På samma sätt finns det barn ifrån grannkommuner 
som går i skola i Gislaveds kommun. Det största utbytet 
sker mellan Gislaved och Hylte. Förutom Hylte finns några 
utbyten med Värnamo, Vaggeryds, Svenljunga och Tranemo 
kommuner.

Äldreomsorg i form av särskilt boende finns i alla tätorter 
förutom Skeppshult. Hemtjänsten är organiserad i olika 
geografiska distrikt där den ibland är samordnad med ett 
boende och ibland drivs som en fristående enhet.  Frågan 
om samordning av hemtjänsten i Gislaveds sydvästra delar 
med Hylte kommuns norra distrikt har varit uppe för diskus-
sion men någon samverkan har ännu inte initierats.
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Avstånd till Vårdcentralen
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Avstånd till Bankautomater
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Inom Räddningstjänsten i kommunen sker ett gränsö-
verskridande samarbete med grannkommunen Gnosjö i 
form av gemensam nämnd. Räddningstjänsten har idag 
verksamhet i Mossarp mellan Gislaved och Anderstorp, i 
Gnosjö, i Hestra , i Smålandsstenar, i Reftele och i Burseryd.  

Biblioteksverksamhet finns över hela kommunens geo-
grafiska yta. Förutom biblioteken i Gislaved, Anderstorp, 
Smålandstenar, Reftele, Hestra, Burseryd och Broaryd finns 
dessutom bokbussen vars turer körs över hela kommunen. 

Återvinningscentraler finns i Gislaved och i Smålandstenar. 
En bemannad mobil återvinningscentral besöker var tredje 
vecka återvinningsgårdarna i Reftele, Hestra och Burseryd.

Avstånd till drivmedelstationer

Avstånd till gasstation
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Förutom viktiga serviceorter inom kommunen finns det
även täta kontakter mellan områden i Gislaveds kommun
och orter i grannkommunerna. Bland annat finns det i
kommunens sydvästra delar de som ser Ätran, Hyltebruk
och Kinnared som sina självklara serviceorter. I de 
sydöstra delarna är det inte lika självklart med 
kontakter till serviceorter över kommungrän-
sen. Detta beror troligtvis på att det inte är 
några större orter belägna söder ut ut-
anför kommungränsen och längre upp 
i sydöst ligger Reftele som har ett 
relativt bra utbud av kommersiell 
service. I den lilla orten Tallberga i 
närheten av Ås finns dessutom
en lanthandel som även tillhan-
dahåller drivmedel.

Längst upp i norra delarna av 
kommunen finns kontakter 
över gränsen till både grann-
kommunen Vaggeryd, 
där Skillingaryd är den 
serviceort som ligger 
närmast kommungrän-
sen, och Gnosjö kom-
mun med huvudorten 
Gnosjö. 

Tranemo 
kommun

Svenljunga 
kommun

Gnosjö 
kommun

Ljungby 
kommun

Hylte 
kommun

GISLAVEDAnderstorp

Hestra

Burseryd
Reftele

Smålandsstenar
Skeppshult

Broaryd

KOMMUNENS URVAL AV SJÖAR OCH 
VATTENDRAG
Allmänt
I denna planhandling har natur- kultur- och rekreations-
värden vid kommunens större sjöar och vattendrag 
inventerats för att kunna peka ut områden för strandnära 
boende. Inventeringen har gjorts för att förhindra att 
strandskyddets syften motverkas. Kartor, tidigare inven-
teringar, flygbilder och fältbesök har legat till grund för 
inventeringen. Sjöarnas och vattendragens betydelse för 
friluftslivet har bedömts genom områdenas tillgänglighet, 
befintliga badplatser och kända aktiviteter såsom kanot-
ning, vandring och fiske. Tomtmark och våtmark bedöms 
som mark utan tillgänglighet och resterande mark som 
måttligt tillgänglig. Badplatser och liknande anläggningar 
samt utsiktspunkter bedöms som mark med god tillgäng-
lighet. Det är viktigt att ha i åtanke att strandskyddets 
syfte är att skydda de allemansrättsligt tillgängliga strän-
derna, oavsett om de är särskilt värdefulla för friluftslivet 
eller inte. Vid planering av ny bebyggelse ska natur- och 
kulturvärden inventeras och en bedömning av strandom-
rådets tillgänglighet för allmänheten göras.

De sjöar som har valts ut för LIS redovisas på kartor som 
tydliggör var det finns naturvärden, befintlig bebyggelse 
samt LIS-områden. Sammanlagt har 22 sjöar och två 
vattendrag valts ut.

Tätorter
I kommunens alla tätorter ska finnas möjligheter till ut-
veckling. Detaljplanelagd mark för industri och bostäder 
i de flesta tätorterna. Ett problem kan vara att önskemål 
om lokalisering och den tillgängliga marken inte alltid 
överensstämmer. Mark för nya typer av verksamheter 
efterfrågar andra lägen än vad den traditionella industrin 
gör. Kommunen arbetar aktivt med att ta fram nya bo-
stadsområden och industriområden. Gamla mötesplatser 
som posten, banken mm fungerar inte längre, varför det 
offentliga rummet är viktiga för orternas attraktivitet. Efter-
som det är svårt att planera för framtida mötesplatser är 
det viktigt att ta vara på de kvaliteter som finns i form av 
grönska och vatten.

Hyltebruk
Kinnared

Tallberga

ÅsÄtran

Vaggeryds
kommun

Gnosjö

Värnamo

Falkenbergs
kommun

Tranemo
Svenljunga Vaggeryd

Landeryd

Jönköpings
kommun

Jönköping

Värnamo 
kommun

Ljungby

Skillingaryd

Bondstorp

Nissafors

Fegen

Bredaryd

S Unnaryd
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ANALYS
En god planering
Planeringen ska ta hänsyn till människors behov i samspel 
med de förutsättningar som naturen ger för att öka möjlig-
heten att skapa ett hållbart samhälle (ÖP, antagen 2006).
Det innebär bland annat att ny bebyggelse uppförs i om-
råden som är bra livsmiljöer för de boende med avseende 
på omgivningen, kommunikationer, närhet till arbetsplat-
ser och rekreation. För redan befintlig bebyggelse bör 
dessa faktorer stärkas och utvecklas. Det är viktigt att 
kommunens kulturella, historiska och arkitektoniska arv 
tas till vara. Detta omfattar både byggnader och bebyg-
gelsemiljöer. Vid nybyggnation ska arvet beaktas samtidigt 
som det tas hänsyn till trygghet, säkerhet, tillgänglighet 
och gemenskap. Kommunens ställningstagande är att se 
natur- och kulturmiljöer som en tillgång vid planering av 
områden för bostadsändamål. Regleringen av bebyggelse 
på landsbygden kan ske med detaljplan, områdesbestäm-
melser eller genom bygglov.

Verksamheter och anläggningar
Landsbygdsutveckling handlar inte bara om bebyggelse. 
För att stärka hela kommunen krävs också att anlägg-
ning i och nära sjöar kan tillkomma som gör områden 
attraktiva för rörligt friluftsliv och besöksnäring. Dessa 
verksamheter kan komplettera t ex befintliga byar, 
stugbyar, rastplatser, vandringsleder, badplatser mm. 
Nya områden kan även behöva lokaliseras för att göra 
landsbygden mer attraktiv.

Planens ekonomiska och sociala konsekvenser
Utvecklingen av landsbygden kan gynna näringslivet och 
servicen inom kommunen.
Det skapas fler boenden och arbetstillfällen vilket är 
positivt för den kommunala ekonomin. Kostnader kan 
uppstå av till exempel skolskjutsar och infrastruktur 
(vägar, avloppsanläggningar m.m.) men på det stora 
hela bedöms planen gynna ekonomin. Även det sociala 

livet i kommunen gynnas, genom att fler kan bo kvar på 
landsbygden och behålla sina sociala kontaktnät och den 
trygghet som finns i befintliga nätverk.
Ekonomin stärks genom att antalet invånare ökar och 
vilket leder till att den kommunala servicen kan behållas 
eller öka.

Landsbygdsutveckling i Gislaveds kommun
Befintliga utredningsområden för strandnära boende
I översiktsplanen (antagen 2006) och senare antagna för-
djupningar pekas ett antal områden ut som utrednings-
områden för framtida bostäder bland annat för Gislaveds 
tätort, Isabergsområdet och Broaryd.

Övriga utredningsområden
I översiktsplanen finns ett antal utredningsområden med 
komplettarande detaljplaneuppdrag vars syfte är att 
främja utvecklingen av landsbygden. Dessa områden 
berör bland annat framtida industri, handel och service 
och finns i kommunens orter

SJÖAR OCH VATTENDRAG
Sjöar och vattendrag i Gislaveds kommun tillhör alla 
Nissans, Ätrans eller Lagans avrinningsområde. Nissans 
avrinningsområde täcker in större delen av kommunen 
yta. De allra västligaste kommundelarna med bland annat 
sjön Fegen tillhör Ätrans avrinningsområde medan områ-
det i sydöst med Bolmen avvattnas via Lagan. 

Naturvärden i sjöar
Kommunen har också gott om sjöar och vattendrag som 
bedöms särskilt värdefulla ur naturvärdessynpunkt eller 
med betydelse för fiske och friluftsliv. Som underlag för 
dessa bedömningar finns flera olika inventeringar och be-
dömningar. För de större sjöarna finns en äldre länsom-
fattande naturvärdesbedömning gjord. Förhållandena har 

i en del fall förändrats sedan den genomfördes men den 
är ändå användbar som indikation på naturvärde. När det 
gäller vattendragen finns en senare naturvärdesbedöm-
ning genomförd på stor del av kommunens vattendrag. 
Dessa naturvärdsbedömningar redovisas för varje sjö 
eller vattendrag som berörs av ett föreslaget LIS-område.   

Länsstyrelsen har också i en stor sammanvägnings-
bedömning tagit fram vilka sjöar och vattendrag som 
utgör så kallade värdefulla vatten i länet. Bedömningen 
har gjorts både ur naturvärdes- och fiskesynpunkt i ett 
nationellt och regionalt perspektiv. Dessa redovisas också 
i förekommande fall i anslutning till varje LIS-område. 

I den kommunomfattande översiktsplanen, ÖP06, har 
Gislaveds kommun på basis av ovanstående invente-
ringar och bedömningar redovisat följande sjöar och åar 
med särskilt höga naturvärden: Bolmen, Draven, Södra 
Gussjön, Stengårdshultasjön, Fegen, Spaden, Nissan 
norr om Norra Gussjön, Valån och Svanån/Radan. 
Följande sjöar och åar har höga naturvärden: Storasjön/
Sävsjön, Majsjön, N. Gussjön, Hammarsjön, Algustorpa-
sjön, Vikaresjön, N. Vallsjön, Jällunden, Rasjön, Gräsken, 
övriga delen av Nissan, Radan, Flankabäcken, Moa 
Sågbäck, Betarpsbäcken, Bolån och Flinterydsbäcken/
Olsbäcken.

Gislaveds kommun har ett antal, ofta mindre, sjöar som 
är oexploaterade där ingen bebyggelse eller allmänna el-
ler större enskilda vägar finns i närheten. Orördheten i sig 
är ett värde och kommunen ska därför värna dessa sjöar.  

Att vattendrag har höga naturvärden betyder inte att 
utveckling av bebyggelse eller verksamhet anses omöj-
lig i anslutning till strandområdena, Däremot krävs en 
noggrann prövning av vilka åtgärder som är möjliga att 
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genomföra utan att göra betydande påverkan på na-
turvärdena. Denna prövning ska göras i detaljplanering, 
lovgivning eller tillståndprövning.

Miljökvalitetsnormer för vatten
Enligt EU:s ramdirektiv för vatten så ska god ytvatten- 
och grundvattenstatus uppnås i alla unionens vatten. 
Därför har alla större ytvattenförekomster statusbedömts 
och vattenmyndigheterna har för alla förekomster be-
slutat om miljökvalitetsnormer för både kemisk och 
ekologiskt status. Statusbedömningen för kemisk status 
indelas i god eller ej god medan ekologisk status indelats 
i fem klasser: dålig, otillfredsställande, måttlig, god eller 
hög status. God kemisk och ekologisk status ska uppnås 
till 2015 eller senast 2027. Kommunen ska inte planera 
för, ge tillstånd eller lov till åtgärder som kan medföra att 
en miljökvalitetsnorm inte uppnås eller riskerar att försäm-
ras. Denna bedömning ska göras vid en framtida detalj-
planering eller lovgivning. 

Riksintressen 
Flera sjöar och vattendrag ingår i riksintresse för natur- 
och kulturvård samt friluftsliv. Dessa är alltid värdefulla 
med avseende på det syfte som riksintresset har, men 
riksintresset behöver inte utgöra ett hinder för LIS-områ-
den utan det ska utredas från fall till fall. En bedömning 
av hur en framtida exploatering kan komma att påverka 
riksintressena kan göras först när det finns närmare 
uppgifter om typ av bebyggelse eller anläggning. Påver-
kan på riksintressen utreds mer ingående då det finns 
intresse att bygga i ett område och när typen av bebyg-
gelse är känd.

Naturvärden i strandområden
Övergångar mellan olika naturtyper och ekosystem är 

miljöer som ofta är artrikare eller hyser ovanliga arter och 
därmed är känsliga för påverkan. Stränder är en sådan 
miljö där land- vattenekosystem möts och där särskild 
hänsyn bör tas vid exploateringsåtgärder. Inom ett 
strandskyddsområde som omfattar 100-300 m upp på 
land förekommer också andra naturvärden som inte är 
direkt knutna till strandområden. 

För att beskriva naturvärdena i och i anslutning till LIS-
områdena redovisas olika typer av naturvårdsförordnaden 
som reservat, biotopskydd och Natura 2000-områden. 
Vidare så redovisas också antal inventeringar och klassifi-
ceringar som nyckelbiotoper, ängs- och betesinventering 
och trädinventeringen med flera. Uppgifter från hotartsre-
gistret redovisas inte på karta men anges i områdesbe-
skrivningen. Detaljeringsgraden på angivna uppgifter från 
hotartsregistret varierar beroende på vilken skyddsnivå 
som gäller för det aktuella fyndet.

I urval och avgränsning av LIS-områden har intrång i 
Natura 2000-områden, biotopskydd och naturreservat 
undvikits. Även i områden klassificerade som skogliga 
nyckelbiotoper, naturvärden och områden ingående i 
ängs- och betesinveteringen har intrång undviktis utom i 
ett specialmotiverat fall. När det gäller uppgifter om före-
komst av hotade arter så har antingen området justerats, 
eller så har riktlinjer om hänsynstagande eller fortsatt 
utredning vid en framtida hantering av området skrivits in i 
områdesbeskrivningen. LIS-områdena har också besik-
tigats i fält vilket har fått till följd att tidigare ej noterade 
naturvärden också framkommit.  Denna nya information 
har resulterat i förändringar i avgränsningar och i något 
fall att områden har tagits bort. Fullständiga utredningar 
om naturvärden och påverkan på djur-och växtliv måste 
alltid göras vid en framtida prövning av det enskilda fallet. 

Mellankommunalt samarbete
Ett mellankommunalt och regionalt samarbete kan bidra 
till att utveckla och stärka kommunen och regionen. 
För vissa områden som kan vara intressanta för strand-
nära boende bör det ske ett samarbete mellan kom-
munerna, till exempel i Fegenområdet, Bolmenområdet 
och Isabergsområdet. Gislaveds kommun ingår också 
tillsammans med andra kommuner och företag i Nissans, 
Ätrans och Lagans vattenråd. 

Vattentäkter och vattenskyddsområden
Gislaveds kommun baserar sin vattenförsörjning på 
grundvatten och tillgången är god. Vissa grundvattenfö-
rande lager är mer känsliga för föroreningar än andra, be-
roende på infiltrationshastigheten i marken. Enligt SGU:s 
undersökningar är något av de grundvattenförande lager 
som finns i kommunen intressanta för vattenförsörjning 
av ett större område. Skyddsområden för vattentäkterna 
finns i Gislaveds kommun. Bolmen är vattentäkt för 16 
Skånekommuner, men saknar i dagsläget skyddsområde.

Mark- och vattenområden
Vid planerings- och byggprocesser är kommunens 
ställningstagande att det ska tas största möjliga hänsyn 
till värdefulla naturmarker och vattenområden. Kommu-
nen värnar om våtmarkerna som inte bör exploateras på 
grund av sina natur- och rekreationsvärden. I översikts-
planen (antagen 2006) nämns att genom ”säkerställande 
av stora opåverkade områden ökar förutsättningarna för 
ett attraktivt rörligt friluftsliv och en biologisk mångfald”.  
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Tätortsnära landsbygd
Det är inte lätt att definiera landsbygd/ tätortsnära lands-
bygd på ett entydigt sätt. Istället måste de lokala förut-
sättningarna stå i fokus. Ingen landsbygd är den andra 
lik och de särdrag som förenar landsbygden i Gislaved 
är den speciella fysiska miljön och glesheten. Begreppet 
landsbygd är en stor variation av sociala, ekonomiska 
och miljömässiga förhållanden. Däremot finns ett flertal 
vedertagna definitioner där landsbygden beskrivs utifrån 
olika perspektiv. Det gemensamma för de definitioner 
som finns är, att alla utgår från tätare strukturer, tätorter, 
för att beskriva glesare strukturer.

Att utveckla landsbygden innebär att förutsättningarna att 
bo och verka på landsbygden förbättras och landsbyg-
dens egna värden förstärks. För att uppnå detta behöver 
man skapa förutsättningar för aktivitet och rörelse. Det är 
i detta sammanhang oerhört viktigt att ha landsbygden 
och dess kvaliteter som norm och att förutsättningar för 
utveckling ges utifrån de resurser och möjligheter som 
landsbygden har, istället för att tätare strukturer och 
städer fungerar som förebild. Gislaveds kommun har 

direkt anslutning till vattendrag eller sjöar.  Attraktiv boen-
demiljö handlar om att välja den boendeform som passar 
var och en bäst. En positiv attityd från kommunens sida 
underlättar för privata initiativ vid avstyckning av enstaka 
tomter eller ny bebyggelse på landsbygden nära tätorten. 
Sjönära lägen, stora tomter och andra kvaliteter är sådant 
som kan bidra till ett ökat byggande. Detta för att det kan 
minska den ekonomiska risken för den enskilde.

På landsbygden finns stora möjligheter att utveckla den 
naturnära turismen, något som gynnar befolkningen i 
tätorten men också det lokala näringslivet. Tillgänglighet 
till naturområden och naturnära boende är här viktiga 
faktorer.

En levande landsbygd är beroende av den kommunala 
servicen. Skola, barnomsorg, bibliotek, etc. är ofta avgö-
rande faktorer för människor när de väljer boende. Närhet 
till servicen är en förutsättning för att man ska kunna bo 
kvar i sin hemmiljö när man blir äldre. 
En sammanhållen bebyggelse förbättrar underlaget för 
kommunal service. Det är viktigt att all ny bebyggelse 
utformas med hänsyn till natur- och kulturlandskapet. Bra 
vägnät och goda förbindelser i kollektivtrafiken är viktiga 
förutsättningar för att kunna bo och ha verksamhet på 
landsbygden. Bra kommunikationer är också viktigt för 
arbetspendling och för att få tillgång till stadens service-
utbud.

Bredband är en annan viktig del av den tekniska infra-
strukturen. En god tillgänglighet för invånare och före-
tagare ger större valfrihet för boende på landsbygden. 
Informationstekniken är ett naturligt hjälpmedel för med-
borgare och företagare i kommunen. Därför satsar Gisla-
veds kommun på en utbyggnad av IT- infrastrukturen så 
att flertalet av kommuninvånarna på landsbygden och i 
mindre orter får tillgång till fiberkabel och/eller ADSL.

sett planinstrumentet som en möjlighet som kan ge en 
positiv utveckling av landsbygden. Utan planering saknas 
en samlad argumentation för landsbygden. Det är viktigt 
att ge förutsättningar och tillvarata lokal kunskap just där 
man är.

Gislaved och den tätortsnära landsbygden är ömsesidigt 
beroende av varandra. Tätorten har en stark arbetsmark-
nad, erbjuder goda utbildningsmöjligheter och har ett rikt 
utbud av kultur och service. Jord- och skogsbruket är 
på flera sätt en viktig tillgång för hela kommunen.  Jord-
bruk, trädgårdsodling och skogsbruk bedrivs ofta i olika 
kombinationer, men även verksamheter utanför de areella 
näringarna kan ingå i jordbrukarnas företagande. I takt 
med att jordbruket minskat i omfattning har många bred-
dat sin verksamhet. Ibland har detta skett genom att en 
eller flera familjemedlemmar tagit anställning utanför den 
egna gården och ibland har man satsat på nya verksam-
heter inom det egna företaget. I många fall har sådana 
verksamheter blivit ekonomiskt viktigare för företagarna 
än deras jord- och skogsbruk. På detta sätt har många 
jordbrukare blivit mångsysslare, för vilka varje verksamhet 
är en viktig del av helheten.  Den areella näringen behöver 
stärkas med goda villkor och landskapet behöver behålla 
sin öppenhet.  Närheten till naturen ger dessutom möj-
ligheter till ett naturligt friluftsliv, rekreation samt bra och 
rymliga boendemiljöer i natursköna lägen. 

Det är dock viktigt att komma ihåg att en starkt bidra-
gande orsak till varför inte nybyggnationen på landsbyg-
den är mer omfattande är den ekonomiska risken för den 
enskilde. Höga investeringskostnader vid nybyggnation 
ställer krav på tomtens läge och kvalitet så att en rimlig 
möjlighet finns att få tillbaka investerade medel när bo-
staden säljs. Befintlig bebyggelse ligger ofta i en vacker 
bygd, omgiven av skogs- och jordbruksområden och i 
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Vad är attraktivt boende i strandnära lägen?
En attitydundersökning visar att för ett strandnära boen-
de ska vara attraktivt ska boendet läggas vid en sjö med 
tomt ner till sjökanten. Därefter prioriteras att bo utan 
strandtomt med utsikt över en sjö eller nära en sjö.  An-
dra faktorer som är viktiga för att människor ska uppleva 
det strandnära boendet som attraktivt är tillgången till en 
friliggande villa, gärna avskild, belägen i ett lantligt, öppet 
landskap.  Även närhet till mataffär och kollektivtrafik 
anses som värdefulla kriterier. Strandnära boende vid en 
å, ett centralt läge, i bruks/kulturmiljö eller i flerbostads-
hus anses något mindre attraktivt.  Avståndet till närmsta 
granne ska helst inte vara större än en kilometer och det 
bör inte ta mer än 30 minuter med bil till närmaste större 
tätort. Undersökningen visade att de aktiviteter som det 
ansågs vara viktigast att ha tillgång till var promenader 
och få avkoppling i naturen. Tillgången till strövområden 
och badmöjligheter är av stor vikt.

Utformning av ny bebyggelse
Utformningen av ny bebyggelse ska ske så att den inte 
förtar syftet med strandnära boende, bland annat utsik-
ten över sjön. Hus får inte uppföras så att de skymmer 
sikten mot sjön på ett oattraktivt sätt. Enligt lagstiftningen 
får det inte skapas strandtomter med direkt tillgång till 
strandområdena. Det innebär allt för stora nackdelar 
för redan befintliga och kommande upplevelsevärden. 
Strandtomter innebär att boendemiljöerna förlorar sin 
attraktivitet och att skadorna på natur- kultur och rekrea-
tionsvärden blir för stora.  Allmänhetens rätt att beträda 
strandområdet ska skyddas och bebyggelse får inte ske 
så att områden ser ut att vara privatiserade.

Bryggor och båtplatser
I samband med ny bebyggelse i strandnära lägen upp-
står ofta önskemål om bryggor och båtplatser. Innan 
byggande av strandnära bostadsområden görs bör 
frågan angående bryggor och badmöjlighet lösas och 
åtgärder vidtas för att strandområden inte ska privatise-
ras. Båtplatser bör samlas i en gemensamhetsanläggning 
för att minska störningarna. Bryggor kräver dispens från 
strandskyddet och ska uppföras på ett sådant sätt att 
påverkan på friluftsliv och naturvärden blir så liten som 
möjligt. Vikar kan till exempel vara värdefulla biotoper för 
fiskars reproduktion.
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PLAN

Definition landsbygd 
Det finns flera olika definitioner för begreppet landsbygd (se 
propositionen
”Strandskyddet och utvecklingen av landsbygden”, Prop. 
2008/09:119). Definitionen
baseras ofta på faktorer som gleshet, avstånd och tillgänglighet. 
I propositionen framgår att kommuner själva ”bedömer vilka om-
råden som har sådan karaktär att de kan vara lämpliga för en ut-
veckling av landsbygden”. I propositionen (Prop. 2008/09:119) 
nämns även att det är möjligt att peka ut områden som bidrar till 
landsbygdsutveckling även då områdena ligger i eller i närheten 
av tätorter. Förutsatt att det inte förhindrar att strandskyddets 
syften tillgodoses långsiktigt. I kommunens översiktplan uppfyller 
alla orter utom Gislaved kriterierna för landsbygd. Denna defini-
tion är därför logisk att använda även i detta tillägg till översikts-
planen

Landsbygdsutveckling i Gislaveds kommun
Landsbygd
Utöver de åtta tätorterna och landsbygden finns föl-
jande bebyggelsekoncentrationer; Sunnaryd, Hällabäck, 
Arnåsholm, Öreryd, Ås, Tallberga, Sporda, Gryteryd, Vä, 
Nennesmo, Valdshult, Stengårdshult, Våthult, Bosebo, 
Båraryd, Villstad och Kållerstad. I Öreryd och Ås finns 
skola och förskola. Ett lokalt engagemang kan vara en 
avgörande faktor för en bygds utveckling. 

Ett utvecklingsområde kan innehålla utveckling för bostä-
der, verksamheter, turism, kultur mm. Det kan också vara 
ett område som ska utvecklas för den biologiska mång-
faldens skull.

I kommunens ögon är också utveckling av infrastruktur 
och kommunikationer ett måste. Inom varje utvecklings-
område finns motstående intressen och konflikter som 
måste lösas. Arbetspendling och möjligheterna att välja 
gymnasieskola är faktorer som ska beaktas.

Ett aktivt jord- och skogsbruk är enligt kommunen avgö-
rande för en levande landsbygd och pågående jord-
bruksproduktion ska generellt ha prioritet när det gäller 
markanvändning. LIS-planens utformning innebär i en del 
fall att jordbruksmark ingår i de områden som möjliggörs 
också för andra ändamål.  Kommunen ser detta som 
att ge ytterligare utkomstmöjligheter för jordbruks- och 
skogsbruksverksamheter och något som kan stärka den 
ekonomiska hållbarheten och därmed också gynna en 
långsiktig utveckling av landsbygden. Det är dock mycket 
viktigt att risk för konflikter mellan exempelvis djurhållning 
och boende studeras och hanteras i ett tidigt planerings-
skede.

Inledning
Gislaveds utvalda LIS-områden beskrivs både med text 
och tillhörande kartor.

Beskrivningen redovisar varje områdes förutsättningar i 
form av en områdesbeskrivning och en beskrivning av 
områdets tänkta utveckling. Här klargörs hur området 
och planerade åtgärder kan leva upp till de krav som 
miljöbalken (MB) och efterföljande riktlinjer ställer. Här 
finns också en redovisning om hur områdena lever upp till 
kommunens kriterier.

Slutsatserna redovisas som en del av områdets tänkta 
utveckling som redogör för vad som bedöms för att 
kunna genomföras och vilka krav som ställs på efterföl-
jande planer och utredningar. Avgränsningen på kartan av 
respektive LIS-område är preliminär och baseras på nu 
kända fakta. Den kan komma att justeras i samband med 
efterföljande detaljplanering eller andra planeringsåtgär-
der. För samtliga områden redovisas i text och på karta: 
riksintressen enligt miljöbalken och regionala intressen 
av olika slag som kan innebära restriktioner, till exempel 
biotopskydd, naturvårdsavtal, fornminnen etc.

I allmänhet redovisas i texten endast de intressen som 
finns inom utredningsområdet, som omfattar LIS-området 
och dess närmaste omgivningar. Efter analys har varje 
område som bedöms kunna bli föremål för exploatering 
eller komplettering med enstaka hus, avgränsats.

LIS-områdena ges i och med LIS-planen ett skäl för 
dispens, men dispens skall behandlas i enlighet med 
Miljöbalken för varje enskild exploatering eller detaljplane-
läggning.
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Ställningstagande
Kommunens målsättning är att skapa en kommun med 
utveckling av både tätorter, småorter och landsbygd med 
attraktiva miljöer för både boende och näringsliv. Samtidigt 
ska en långsiktigt hållbar utveckling främjas där kommu-
nens natur- och kulturvärden tas till vara. Till attraktiva och 
alternativa boendeformer räknas närheten till vatten eller 
möjligheten att förvärva en större tomt på landsbygden i 
närheten av tätorter. Gislaveds kommun är rik på sjöar och 
vattendrag vilket skapar goda förutsättningar för attrak-
tiva boendemiljöer. Detta är en av de faktorer som bidrar 
till att en kommun blir framgångsrik och får en levande 
landsbygd. Men för att främja den lokala och regionala 
utvecklingen krävs att satsningen på att skapa attraktiva 
boendemiljöer sker i samband med en utveckling av infra-
struktur, ökad service på landsbygden och ett starkt och 
differentierat näringsliv.  I detta tillägg till översiktsplanen 
är avsikten främst att främja en etablering av permanenta 
bostäder och fritidsbostäder samt verksamheter som kan 
bidra till landsbygdsutveckling. Det kan till exempel vara 
verksamheter kopplade till turism och friluftsliv.

Utvecklingen av landsbygden har till stor del varit kopplad 
till jordbruket. På senare tid har jordbrukets förutsättningar 
minskat och därmed har även bebyggelse ansluten till 
näringen minskat. Däremot har kommunen märkt en ökad 
efterfrågan på större tomter lantligt belägna i närheten av 
tätorter. Det bidrar till nya verksamheter och renovering av 
byggnader samt hindrar igenväxning av landskapet.

Översvämmningsrisken ska beaktas vid planering och 
bygglovsgivning. Vilka åtgärder som ska göras får bedö-
mas i varje enskilt fall.

Vid bedömning av ett områdes lämlighet för byggnation 
är det viktigt att undersöka geologiska förutsättningar mer 
detaljerat.  När de geotekniska förutsättningarna under-
söks så är det även viktigt att ta effekterna av ett förändrat 
klimat i beaktande.

Kulturmiljö, fritid och turism
Kulturarvet i Gislaveds kommun bygger mycket på ”indu-
stri och vatten”. Vattendragen har varit energikälla, trans-
portleder och färdvägar. Vattendragens storlek har givit 
olika förutsättningar. Det är därför viktigt att utvecklingen av 
landsbygden inte bara avser ny bostadsbebyggelse utan 
även ett tillvaratagande av kommunens kulturmiljö, fritid 
och turism. Kommunens målsättning är ”att se kulturmiljö, 
fritid och turism som en helhet och att förvalta och vårda 
kommunens kulturarv. Samtidigt ska besöksnäringen sti-
muleras och möjligheterna till fritidsaktiviteter och friluftsliv 
utvecklas”.

Kulturmiljöer är en samhällsresurs som bäst bevaras ge-
nom att de brukas på rätt sätt. Brukade miljöer skapar mil-
jöer som är attraktiva både för boende och för näringslivet. 
Landsbygdens tillväxt, sysselsättning och marknadsföring 
stärks genom satsningar på kulturturism. Fornlämningar 
som markerats i denna plan kan ingå i mer komplexa 
system av okända lämningar. Utredning måste därför ske 
i varje enskilt ärende. Hänsyn ska tas till lämningars olika 
värden, upplevelsemässiga, pedagogiska och vetenskap-
liga. Kulturlämningar kan också utvecklas inom ramen för 
kulturturistiska- och andra satsningar på besöksmål, som 
del i landsbygdsutveckling.

I kommunen finns ett rikt utbud av naturmiljöer vilket ger 
goda förutsättningar för dem som bor i kommunen att 
utföra aktiviteter som främjar hälsa och välbefinnande. I 
kommunen finns 12 kommunala badplatser. Badplatser är 
belägna vid Hensjön, Örsjön, Storasjön, Flaten, Borlången, 
Bråarpssjön, Kyrksjön, Kroksjön, Norra Gussjön, Norra 
Vallsjön och Stengårdshultasjön. Det finns anlagda natur- 
och kulturstigar i Gislaved samt en 8 mil lång vandringsled 
från Fegen till Isaberg (Gislavedsleden). Det finns planer för 
ny bebyggelse i närheten av vatten på ett antal platser runt 
om i kommunen

Utvalda sjöar
I Gislaveds kommun finns 388 sjöar och större vattendrag 
med en sammanlagd strandlängd på ca 1300 km. 18 
sjöar och två vattendrag berörs av denna LIS-plan. Den 
totala strandlängden för berörda sjöar och vattendrag är 
ca 437 km. Omkring 6,9 % (30,1 km) av denna strand-
längd berörs av föreslagna LIS-områden.  Av kommunens 
totala strandlängd tas cirka 2,3 % i anspråk. För Bolmen 
har strandlängden inom Gislaveds kommun använts i 
ovanstående statistik. Om man använder hela Bolmens 
strandlängd så utgör andelen LIS-område av utvalda sjöar 
3,9 %. Den sammanlagda landytan för utpekade LIS-
områden är 469 ha. 

Sjöurvalet omfattar främst de större sjöarna i kommunen, 
12 av sjöarna är större än 100 hektar, minsta sjö är Hest-
rasjön med sina 24 hektar.  Åtta av sjöarna utgör värdefulla 
vatten av regional eller nationell betydelse för naturvård 
och/eller fiske. 

Nissan är ca 73 km lång där utpekade LIS-områden utgör 
cirka 1,5 % av åns strandlängd.  I avsnittet med LIS-områ-
den i Smålandsstenar-Skeppshult är ån regionalt värdefull 
för naturvård och i avsnittet vid Öreryd är ån nationellt sär-
skilt värdefullt för naturvården och nationellt värdefullt för 
fiske. Västerån, med cirka fyra mil långt lopp inom kommu-
nen, är det andra vattendraget som berörs av LIS-planen. 
Områden omfattar cirka 1,7 % av åns strandlängd.   

Utgångspunkten vid valet av sjöar och områden har varit 
att det i dagsläget finns verksamheter eller bebyggelse 
som kan kompletteras antingen för att stärka attraktiviteten 
men också för att förstärka de ekonomiska villkoren för at 
kunna förbättra befintlig infrastruktur eller avloppslösningar. 
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KRITERIER FÖR LANDSBYGDSUTVECK-
LING I GISLAVEDS KOMMUN

Urvalskriterier för LIS-områden
Ett område behöver vara utpekat i kommunens översikts-
plan för att bestämmelserna om landsbygdsutveckling i 
strandnära lägen ska få tillämpas. Det krävs att det i varje 
enskilt ärende tas fram underlag som visar att lättnader i 
strandskyddet får tillämpas, alltså att platsen ligger inom 
ett område som uppfyller kriteriet i 7 kap. 18§ e MB. För 
att förtydliga vilka kriterier som ska uppfyllas för LIS görs 
en sammanfattning nedan. Både de allmänna och de 
kommunala kriterierna ska uppfyllas. Kriterierna är inte 
rangordnade. Det är inget krav att alla kriterier ska vara 
uppfylla.

Kommunala kriterier
För att kommunen ska peka ut områden för landsbygds-
utveckling krävs att:
• De gynnar befintlig kommersiell service 
 Befintlig kommersiell service
 - Fler boende
 - Fler turister/besökande

• De gynnar befintlig kommunal service
 - Ökad attraktivitet  Fler boende  bättre underlag 

för bibehålla skola, bibliotek, äldreomsorg m m.

• De gynnar befintlig kommunikation och kollektivtrafik
 - Bättre resandeunderlag  kan stärka befintlig buss-

linje men också ge upphov till nya.

• De gynnar befintlig verksamhet (turism, friluftslivsverk-
samhet, industri, skogs- och jordbruk)

 - Fler arbetstillfällen
 - Fler besökande  underlag för service
 - Ökad attraktivitet

• De gynnar befintlig infrastruktur (avloppsrening, fiber-
nät, telefoni)

 -Underlag för att förbättra VA.
 -Underlag för utökad fiberutbyggnad.
 -Underlag för förbättrat vägnät

• De har goda förutsättningar med avseende på rekrea-
tions- och naturvärden

 - Bedömer värdet för  rekreation och friluftsliv.
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Illeråsasjön, Sandshult
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Områdesbeskrivning: 
Området omfattar delar av Tångabacka och Hörebo längs 
Hurvens östra strand. I området finns gårdsbebyggelse vid 
Hörebo samt flera fritidshus. LIS-området ligger i anslut-
ning till Gislavedsleden och det välbesökta Fegens naturre-
servat med Sandvik som särskilt utflyktsmål samt väg 153 
(Värnamo - Ullared – Varberg) vilket  gör området attraktivt 
för en vidareutveckling av besöksnäringen.  Inom området 
finns planer på att skapa en anläggning med uthyrnings-
stugor, hantverks- och konstnärslokaler samt en restau-
rang. För att affärsidén skall kunna utvecklas krävs att rätt 
förutsättningar kan ges.

Det utpekade LIS-området utgörs i den södra delen och 
fram till och med Hörebo gård av öppen jordbruksmark 
med åkrar och beteshagar ner till strandkanten. Delar av 
betesmarkerna är nybrutna. Enstaka lövträd, bland annat 
ek, förekommer i de öppna markerna. Norr om Hörebo 
övergår området i skogsmark med barrblandskog med 
inslag av björk och al ner i strandkanten. Strax norr om 
LIS-området finns fynd av flytsäv noterade i strandkanten. 
Fisket är upplåtet genom Hurvens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Utveckling av turistanläggningar i form av boende, restau-
ranger, etc  i anslutning till Fegenområdet på Gislaveds 
sidan,  vilka kan tjäna som ett  komplement till de övriga 
anläggningar och sevärdheter som finns i området. Det 
kan också tillkomma grupper av bebyggelse. 

Föreslagna LIS-området omfattar strandzon och en del 
av vattenområdet, och ger förutsättningar för utveckling 
av bryggor och båtliv, vilket kan antas innebära en positiv 
påverkan för friluftslivet. 

BROARYD
I Broaryds tätort är tillverkningsindustrin störst. Orten har ca 100 registrerade företag, de tre största är Stebro Plast AB, Bard Trä-produkter AB 
samt Svets & Montage i Smålandsstenar AB (SMS). Det finns både äldreboende, förskola, skola och bibliotek. Idag är den kommersiella servicen 
mindre utvecklad i Broaryd men det finns en drivmedelsstation, frisör och presentaffär på orten. Besöksnäringen i Broaryd är än så länge relativt 
blygsam, men orten besöks av en del danskar och tyskar. Det är mest stuguthyrning som lockar dessa besökare. Många turister finns i området 
runt Fegen sommartid, men utbudet i Gislaveds kommun är blygsamt och behöver utvecklas. För att kunna utveckla turismen krävs att landskapet 
hålls öppet, därför är jord- och skogsbruket och dess framtid av stor vikt. Broaryd har ett bra läge utmed väg 153 och många människor passerar 
till exempel på väg till Ullared. Underlaget för t ex handel och skola behöver stärkas. Man behöver också se över möjligheterna att stärka möjlighe-
terna till arbetspendling med kollektivtrafik.

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Hurven
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull natur.
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 730 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 18 ha
Andel av sjöns strandlängd: 10,8 %

BROARYD
1. Hörebo
Hurven

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Drivmedelsstation 5,1 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 5,2 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola,bibliotek,äldreboende 5,1 km

VERKSAMHET X Trä- och plastindustri 1,2 km

INFRASTRUKTUR X Väg 570 0 km

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Turism, Fegen, gislavedsleden 4,2 km

Kommunens bedömning är att området är mycket lämpligt 
för fortsatt utveckling med boende, fritidsboende, turism/
friluftsliv och småföretagande, och på så vis kan bidra till 
landsbygdsutvecklingen. Närheten till Fegenområdet och 
Gislavedsleden gör att det finns rätt förutsättningar i form 
av naturliga turismstråk. På sikt kan området utvecklas till 
en konferensanläggning som ger arbetstillfällen och stärker 
hela den omkringliggande bygden.

Utveckling av området stöder turismen och kan öka 
befolkningsunderlaget för att på sikt ge ett underlag till 
bättre service i tätorterna Broaryd och Fegen. Föreslagen 
utbyggnad ökar byns attraktivitet och ger större möjlig-
heter för verksamheterna att kunna rekrytera arbetskraft i 
framtiden.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2015, god kemisk status 2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Örsjön
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: God 
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 086 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 13 ha
Andel av sjöns strandlängd: 8,5 %

BROARYD
2. Örsjöns badplats
Örsjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Detaljhandel, bank, drivmedel 4,7 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 3,4 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola,bibliotek,äldreboende 4,7 km

VERKSAMHET X Träsindustri, plastindustri 300 m

INFRASTRUKTUR X Väg 153 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Ligger i anslutning till Fegenområdet

Områdesbeskrivning: 
Området är beläget längs Örsjöns norra strand. Här pas-
serar väg 153 längs stranden och här finns en välbesökt 
kommunal badplats samt rastplats. Badplatsen ligger i 
nära anslutning till Fegenområdet och på turiststråket till 
Ullared. I området vid sidan om vägen finns byn Stora 
Danhult , där det finns det ett antal bostadshus och i nära 
anslutning till dessa ett antal mindre verksamheter. LIS-
området utgörs av den norra delen av sjöns strandom-
råde och domineras av uppvuxen barrskog främst gran 
med lövinslag och buskage i strandkanten. Bebyggelse 
ansluter också i öster till LIS-området. I anslutning till den 
skogsväg som går ner till stranden från bebyggelsen finns 
ett stort avverkat öppet område. Inom LIS-området finns 
inga särskilda naturvärden noterade.  Vid en utveckling 
av området bör särskild hänsyn tas till området i direkt 
anslutning till sjöns utloppsbäck. Fisket är upplåtet ge-
nom Örsjöns FVOF. Väg 153 är prioriterad väg för farligt 
godstransporter.

Områdets tänkta utveckling: 
Bad- och rastplatsen har ett attraktivt läge för att utveck-
las till en mindre turistanläggningar i form av servering, 
kiosk, ställplatser för husbilar samt andra aktiviteter. I 
detta område passerar en stor mängd trafikanter och här 
finnas förutsättningar att skapa bekvämligheter och ett 
aktivitetsutbud för både turister och närboende. Området 
har goda förutsättningar att utvecklas som ett rekrea-
tionsområde. 

Föreslagen utbyggnad av byn ökar dess attraktivitet och 
kan öka möjligheten för närliggande industrier att kunna 
rekrytera arbetskraft i framtiden. Platsen ligger i anslut-
ning till Fegenområdet på Gislaveds sida.  Örsjöområdet 

kan tjäna som ett komplement till de övriga anläggningar 
sevärdheter som finns i området. Inom LIS-området kan 
också tillkomma små grupper av bebyggelse. Transport-
led för farligt gods kan innebära begränsningar för att 
uppföra en ny bebyggelse. De risker transport av farligt 
gods medför bör beaktas i samband med detaljplanering 
eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov.

Kommunens bedömning är att området är mycket lämp-
ligt för fortsatt utveckling med boende, fritidsboende, 
turism/friluftsliv och småföretagande, och på så vis kan 
bidra till landsbygdsutvecklingen. Närheten till Fegenom-
rådet och Gislavedsleden gör att det finns rätt förutsätt-
ningar i form av naturliga turismstråk. På sikt kan områ-
det utvecklas till en bra anläggning som ökar servicen 
som ger arbetstillfällen och stärker hela den omkringlig-
gande bygden.

Strandskyddets omfattning:
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2021, god kemisk status 2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Hestrasjön
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: Ej bedömd
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej bedömd 

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 400 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 6 ha
Andel av sjöns strandlängd: 13,3 %

BROARYD
3. Broaryd
Hestrasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Detaljhandel, bank, drivmedel 700 m

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 400 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola,bibliotek,äldreboende 200 m

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Broaryd 500 m

INFRASTRUKTUR X Väg 153 och väg 575 300 m och 800 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället.

Områdesbeskrivning:
Området är utpekat för bostadsändamål i gällande 
fördjupning av översiktsplanen för Broaryds tätort. I 
arbetet med fördjupningen konstaterades att tillgången till 
attraktiv tomtmark i Broaryd är centralt för ortens utveck-
ling och området med sitt sjönära läge togs fram. Det 
utpekade LIS-området är till största delen detaljplanelagt 
med upphävt strandskydd. 

Området innefattar delar av Lugnets äldreboende samt 
ett obebyggt område i anslutning till befintlig bostads-
bebyggelse. Området är bevuxet med ung blandskog 
då stora delar av den uppvuxna skogen blåste ner i 
samband med stormen Gudrun. Några särskilda natur-
värden har inte konstaterats inom området. I området 
löper också ett elljusspår som utgår från en närliggande 
fotbollsplan.  En alternativ sträckning av elljusspåret har 
också studerats i fördjupningen.

Områdets tänkta utveckling: 
Området är en naturlig fortsättning på Broaryds tätort 
då infrastruktur som vatten och avlopp samt gatubelys-
ning etc. kan lätt byggas ut till planområdet. Närheten till 
samhället gör att all nybyggnation kräver detaljplanering. 
Bebyggelsen kan utvecklas på sluttningen medan strand-
zonerna skyddas från ingrepp. 

Nybyggnad av bostäder gör att en expanderande industri 
kan få arbetskraft bosatt på orten och därmed vidmakt-
hålla elevunderlaget till skolan. Vid en eventuell exploate-
ring av området skulle det leda till en ökad trafikmängd 
till och från området men i övrigt bedöms inte en exploa-

tering leda till några större konsekvenser. Tillkommande 
bostäder ger underlag för service i Broaryds tätort.  Den 
nya elljusspårsträckningen ger möjlighet att tillgängliggöra 
strandområdet ytterligare. En ökad befolkning i området 
kan leda till ökat friluftsliv runt sjön. Konsekvenserna av 
detta bör inte leda till någon större negativ påverkan på 
naturen i området.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter. (En del av strandskyddet är undantaget  i 
gällande detaljplan och är inte markerat som strandskydd 
på kartan).
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Hensjön
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: Ej bedömd
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 300 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 4,3 %

BROARYD
4. Hensjöns badplats
Hensjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Detaljhandel, bank, drivmedel 7,8 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 8,3 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 7,1 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Broaryd 7,8 km

INFRASTRUKTUR X Väg 153 och väg 527 4,7 och 0,8 km

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället.

Områdesbeskrivning: 
Kommunal badplats i närheten av byn Gryteryd där det 
finns kyrka, församlingshem och två olika hembygdsgår-
dar.  Det är ett småbrutet jordbrukslandskap men där 
finns också några industrier. Ca 70 personer bor i villor, 
gårdar och några hyresbostäder. Det utpekade området 
ligger i övergången mellan skogsmarken som dominerar 
den norra delen av sjöstranden och de öppna markerna 
på östra sidan. Skogsmarken består av uppvuxen barr-
skog mestadels gran med den vanligt förekommande 
aldominerande bården av lövträd närmast stranden. 
Badplatsen ansluter på den östra sidan till en albevuxen 
beteshage. I strandkanten öster om badplatsen finns 
flytsäv noterad, i övrigt finns inga särskilda naturvärden 
dokumenterade.  Fisket är upplåtet genom Hensjöns 
FVOF. Ett misstänkt förorenat område i forma av en gam-
mal skjutbana finns i området.

Områdets tänkta utveckling: 
Området bedöms lämpligt för både bostäder och en 
utveckling av badplatsen med exempelvis ställplatser, 
servicebyggnader Vid exploateringar är det viktigt att de 
nya byggnaderna passar i landskapet och kulturmiljön, så 
att värdena kan bevaras. I övrigt så bedöms nya exploa-
teringar inte påtagligt komma att skada naturmiljön. Med 
fler aktiviteter i området ökar intresset för boende som 
också ger ett bättre underlag för skolan och servicen i 
Broaryd samt stärker serviceorter i Hylte och Falkenbergs 
kommun.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter
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BURSERYD
Burseryd är en gammal bruksort. Burseryd ligger cirka 25 kilometer sydväst om Gislaved och gränsar till Västra 
Götaland. I Burseryd bor ca 850 personer. Samhället har kommersiell service i form av post, detaljhandel, bank etc. 
Den kommunala servicen består i skola, förskola, äldreboende och bibliotek.  Idag finns det flera industrier i Burse-
ryd, främst inom metall- och träindustrin. Det största företaget är Burseryds Bruk som tillverkar bandstål. Bandstålet 
skickas vidare på järnvägen som går tvärs igenom brukets industriområde. Orten har ett aktivt föreningsliv. 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Storasjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 170 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 2,3 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,9 %
Totalt andel LIS-område i Storasjön/Sävsjön: 4,3 %

BURSERYD
5. Långhult
Storasjön-Sävsjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedel, detaljhandel, drivmedel, bank mm 5 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 200 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 5 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Burseryd 5 km

INFRASTRUKTUR X Väg 572 och 579 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället

Områdesbeskrivning: 
Området är beläget i anslutning till byarna Långhult och 
Kruvebo och har en kommunal badplats. Området ligger 
i anslutning till väg 579/572.  Det utpekade området vid 
Långhult utgörs av till största delen av betesmark med 
enstaka träd och buskar mellan skiftena. Längs strand-
kanten växer också sparsamt med lövträd och buskar. 
Inga särskilda naturvärden har noterats inom området 
men direkt öster om området finns både fornlämningar 
och värdefull ängs- och betesmark med en del stora ekar. 
I anslutning till stranden öster om området har också den 
starkt hotade (EN) krypflokan hittats. Fisket är upplåtet via 
Storasjön-Sävsjöns FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Området bedöms lämpligt för en utveckling av badplat-
sen med exempelvis ställplatser och servicebyggnader 
Vid exploateringar är det viktigt att de nya byggnaderna 
passar i landskapet och kulturmiljön så att värdena kan 
bevaras. Hänsyn måste tas till förekomst av hotarter. I öv-
rigt så bedöms nya exploateringar inte påtagligt komma 
att skada naturmiljön. Prövningar gällande fornminnen 
görs i en senare prövning. En utveckling av badplatsen 
med omgivningar gynnar och turismen och stärker servi-
cenäringarna i Burseryds tätort.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2015, god kemisk status, 2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Storasjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 100 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 1 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,5 %
Totalt andel LIS-område i Storasjön/Sävsjön: 4,3 %

BURSERYD
6. Långhult
Storasjön-Sävsjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedel, detaljhandel, drivmedel, bank mm 5 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 500 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 5 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Burseryd 5 km

INFRASTRUKTUR X Väg 572 och 579 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället

Områdesbeskrivning: 
Området ligger i anslutning till byn Långhult strax väster 
om badplatsen. Området ligger i direkt anslutning till väg 
579/572. Det utpekade området vid Långhult utgörs av 
till största delen av betesmark med enstaka träd och 
buskar mellan skiftena som i väster övergår till skogs-
mark. Längs strandkanten växer också sparsamt med 
lövträd och buskar. Längs stranden väster om området 
har också den starkt hotade (EN) krypflokan hittats. Inga 
särskilda naturvärden finns registrerade inom området.  

Områdets tänkta utveckling: 
Området är tänkt att utvecklas genom komplettering 
av befintlig bebyggelse söder om vägen. Vid exploa-
teringar är det viktigt att de nya byggnaderna passar i 
landskapet och kulturmiljön så att värdena kan beva-
ras. I övrigt så bedöms nya exploateringar inte påtag-
ligt komma att skada naturmiljön, prövningar gällande 
fornminnen görs i en senare prövning. En utveckling 
av området gynnar och stärker servicenäringarna och 
underlaget för de kommunala verksamheterna i 
Burseryds tätort.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2015, god kemisk status, 2015.
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BURSERYD
7. Hällabäck
Storasjön-Sävsjön, Västerån

Områdesbeskrivning: 
Hällabäck är en mindre ort med bostads- och fritidshus-
bebyggelse samt industri. Inom strandskyddat område 
ligger bl a en nedlagd såg. Även delar av Västerån ingår. I 
området finns också Hällabäcks Bygdegård.

Stora delar av LIS-området är skogsbevuxet med 
förutom den norra delen som utgörs av ett gammalt 
sågverksområde.  I det gamla verksamhetsområdet finns 
föroreningar efter tidigare impregneringsverksamhet. 
Storasjöns utlopp med den gamla fördämningen och 
stenvalvsbron vid väg 579 finns centralt i området. 

Västerån bedöms som helhet ha låga naturvärden enligt 
gjord naturvärdesbedömning men det mångformiga av-
snittet från Storasjöns utlopp och nerströms till Mörkebo 
damm har betydligt högre värden. Därför bör inte Väs-
terån med fördämning och valvbro påverkas av framtida 
utvecklingsåtgärder och undantas LIS-området. 

Områdets tänkta utveckling: 
Området bedöms lämpligt för både bostäder och nya 
anläggningar. Vid exploateringar är det viktigt att de nya 
byggnaderna passar i landskapet och kulturmiljön så 
att värdena kan bevaras. I övrigt så bedöms nya ex-
ploateringar inte påtagligt komma att skada naturmiljön, 
prövningar gällande fornminnen görs i en senare prövning 
Underlaget för service i Burseryd förbättras och arbets-
möjligheter kan tillskapas. Större befolkningsunderlag 
ökar dessutom möjligheterna för VA-sanering.

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
 Storasjön Västerån
Naturvärdesklass:  2 lågt naturvärde
Värdefulla vatten:  Ingår ej Ingår ej
Ekologisk status:  Måttlig Måttlig
Kemisk status 
(exklusive kvicksilver):  God God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 880 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 10 ha

 Storasjön/ 
 Sävsjön Västerån
Områdets andel i: 1,8 %  0,7 %
Total andel 
LIS-område i: 4,3 %  1,8 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedel, detaljhandel, drivmedel, bank mm 5,3 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1,7 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola,bibliotek,äldreboende 5,3 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Burseryd 5,3 km

INFRASTRUKTUR X Väg 579 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället

Strandskyddets omfattning: 
100 meter. (Strandskydd för både Storasjön-Sävsjön och 
Västerån).

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2015, god kemisk status 2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
 Sävsjön  Harasjön Västerån
Naturvärdesklass:  2 3 Lågt naturvärde
Värdefulla vatten:  Ingår ej Ingår ej Ingår ej
Ekologisk status:   God ej bedömd God
Kemisk status:  God Ej bedömd God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 230 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 10 ha

 Storasjön/ 
 Sävsjön Harasjön  Västerån
Områdets andel i: 1,2% 1,7 % 1,1 %
Total andel 
LIS-område i:     4,3 %   1,7 %  1,8 %

BURSERYD
8. Arnåsholm
Storasjön-Sävsjön
Västerån, Harasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, detaljhandel, drivmedel, bank 7,2 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 0 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola,bibliotek,äldreboende 7,2 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Burseryd 7,2 km

INFRASTRUKTUR X Väg 572 och 581 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället, Fegenomr

Områdesbeskrivning: 
Det utpekade området består av den centrala bebyggel-
sen i Arnåsholm samt ett område med jordbruksmark i 
de norra delarna av orten i anslutning till Sävsjön. Om-
rådet berör också lite av Harasjön och Västerån mellan 
sjöarna. Gislavedsleden går genom området.  Höga 
naturvärden begränsar LIS-områdets utbredning, dels 
i form av lövskog strax norr om Arnåsholm, dels av 
beteshagar med ädellöv och fornminnesområde med 
medeltida gårdsplats i sydväst. Stranden mot Sävsjön 
inom LIS-området bör inte exploateras på grund av den 
ädellövträdbård som finns där men också beroende på 
förekomst av den starkt hotade (EN) krypflokan.

Områdets tänkta utveckling:
Området ger goda möjligheter till både komplettering 
och nyetablering av bostäder samt till uthyrningsstugor 
i attraktivt läge. Dessa kan utgöra ett komplement till 
vandringsleden. 

En utveckling stärker serviceunderlaget till Burseryd. 
Området har goda förutsättningar att byggas ut till ett 
attraktivt bostads- och fritidsområde.  Arnåsholms VA-
hantering behöver utvecklas och då kan en tillkommande 
bebyggelse och anläggningar stärka underlaget för eko-
nomiskt och miljömässigt hållbar VA-lösning.  

Strandskyddets omfattning: 
100 meter (berörs av Storasjön-Sävsjöns, Västeråns och 
Harasjöns strandskydd).

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2015, god kemisk status 2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Nissan
Naturvärdesklass: Högt naturvärde
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull - naturvård
Ekologisk status: God
Kemisk status exklusive kvicksilver: God 

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~960 m
Areal utpekat LIS-område: ~10 ha
Andel av Nissan strandlängd: 0,6 %
Totalt andel LIS-område i Nissan: 1,5 %

SMÅLANDSSTENAR/
SKEPPSHULT
9. Skeppshult
Nissan

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel 400 m

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats
Tåg

400 m
5,4 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola 450 m

VERKSAMHET X Gjuteri, fabrik, div småindustri 0-500 m

INFRASTRUKTUR X Väg 26 500 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till samhället, Fegenomr

SMÅLANDSSTENAR/SKEPPSHULT
Smålandsstenar ligger i kommunens södra del och är denna dels naturliga serviceort. Orten är ett gammalt sta-
tionssamhälle som ligger längs med järnvägslinjen Halmstad-Nässjö. Det kommersiella serviceutbudet i Små-
landsstenar är varierat och välutbyggt. Den offentliga servicen är också väl utbyggd med såväl folktandvård som 
vårdcentral samt äldreomsorg, skola bibliotek etc.  Samhället är mest känt för sin trä- och möbelindustrin. I dag 
är samhället uppbyggt kring de många småindustrierna, ofta familjeägda. Men det finns även större företag, bland 
annat Trioplast som med sina 400 anställda är det största i kommunen. Samhället har även ett stort föreningsliv. I 
Smålandsstenar bor ca 4500 invånare.

Skeppshult är beläget strax söder om Smålandsstenar och är en villa- och industriort med fler arbetstillfällen 
än boende. Flera industrier inom framförallt metallbranschen finns på orten. Det kommersiella serviceutbudet i 
Skeppshult är begränsat bl a beroende på befolkningsunderlaget och närheten till Smålandsstenar. Det är av vikt 
att mindre orter har en basservice med bl a livsmedel. I dagsläget finns servicen framförallt i bensinstationen vid 
Nissastigen och några specialbutiker. Förskola och skola svarar för den kommunala servicen. 
I Skeppshult bor ca 400 invånare.

Områdesbeskrivning: 
Området är en blandning av bebyggelse i form av villa-
bebyggelse och industri med inslag av både beteshagar 
och mindre skogsområden. I området finns både kanot-
led och vandringsled. Strandkanten på den västra sidan 
av Nissan är till största delen lövträdsbevuxen, på sina 
håll med en ganska stor trädslagsvariation. Kring dam-
men så är området bebyggt på båda sidor av ån. Den 
östra sidan har ett område i nordväst som är bevuxet 
med en blandning av lövträd/buskar och tall. I övrigt 
består denna sida av industriområde. Området har inga 
särskilda naturvärden. Området har begränsad allemans-
rättsligt tillgänglighet. Kanotled Nissan och Nissanleden, 
en vandringsled mellan Smålandsstenar och Skeppshult, 
har sina slutpunkter i anslutning till området. Två objekt 
med eventuellt förorenad mark finns inom LIS-området. 

Områdets tänkta utveckling: 
Möjligt utbyggnadsområde för bostäder och verksam-
heter enligt fördjupningen av översiktsplanen för Små-
landsstenar/Skeppshult. En utbyggnad av tätorten med 
bibehållen karaktär kan ge ett tillskott till underlaget för 
servicefunktioner och ökar dess attraktivitet. Området 
har goda förutsättningar att bebyggas, samtidigt som 
strandskyddets intressen inte påverkas i någon större 

utsträckning. Bebyggelsen kan lätt anslutas till befintligt 
gatu- och ledningsnät.

Inom området finns också kulturintressanta industribygg-
nader som kan utgöra grund i en framtida turistsatsning, 
för att möjliggöra detta krävs kompletteringar i form av 
olika servicefunktioner.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter. (En del av strandskyddet är undantaget i gäl-
lande detaljplan och är inte markerat som strandskydd 
på kartan).

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten:
God ekologisk status 2015, god kemisk status 2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Borlången
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej 
Ekologisk status: Ej bedömd
Kemisk status: Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 560 m
Areal utpekat LIS-område: ~7 ha
Andel av sjöns strandlängd: 1,0 %

SMÅLANDSSTENAR/
SKEPPSHULT
10. Borlångens badplats
Borlången

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Omfattande livs- och detaljhandel mm 3,0 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 2,6 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende mm 3,0 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Smålandsstenar samt jordbruksverksamhe-
ter i närområdet

0,2 - 3,0 km

INFRASTRUKTUR X Väg 580 1,3 km

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till tätort

Områdesbeskrivning: 
LIS-området utgörs av den kommunala badplatsen i 
norra delarna av sjön samt på båda sidor angränsande 
skogsmark.  I området finns också fritidshus insprängda. 
Området är i delar skogsbevuxet med gran, i några delar 
som täta planteringar. Närmare sjön så ökar inslagen av 
al, asp, rönn och björk. Inga särskida naturvärden finns 
dokumenterade i området. 

Områdets tänkta utveckling: 
Kompletterande anläggningar på badplatsen t ex 
camping eller ställplats för husbilar. Möjlighet för 
komplettering av fler bostadshus. Området har goda 
förutsättningar att byggas ut till ett attraktivt bad-, 
camping- och fritidsområde. 
Området erbjuder möjlighet till en attraktiv lokalisering 
av fritidshus/ bostadshus i nära anslutning till befintlig 
bebyggelse samt att utveckla badplatsen till ett attrak-
tivt fritidsområde. Avsett skapa mervärde för de som 
bor i området samt som komplement till jordbruksrörel-
serna. 

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Nissan
Naturvärdesklass: Högt naturvärde
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull - naturvård
Ekologisk status: God
Kemisk status exklusive kvicksilver: God 

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 820 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 8 ha
Andel av Nissan strandlängd: 0,6 %
Totalt andel LIS-område i Nissan: 1,6 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Omfattande livs- och detaljhandel mm 3,9 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 0 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende mm 3,9 km

VERKSAMHET X Diverse olika verksamheter i Smålandsstenar 3,9 km

INFRASTRUKTUR X Väg 26 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X I anslutning till tätort

SMÅLANDSSTENAR/SKEPPSHULT
11. Villstad
Nissan

Områdesbeskrivning: 
Området ligger mellan Nissan och Nissastigen och gränsar 
till Villstads kyrkby. Stora delar av området på den västra 
sidan om Nissastigen består av ungskog eller nyplante-
ringar av gran med inslag av lövbuskage. Längs Nissans 
strand finns en lövskogsbård med al, sälg, björk och asp. 
I norr finns ett öppet gräsbevuxet område mellan Nissasti-
gen och Nissan med lövbuskage här och var. Inga sär-
skilda naturvärden finns dokumenterade i området. 

Villstad Kyrkby är ett riksintresse för kulturmiljövård, natur-
vårdsområde och Natura 2000-område med stort turistiskt 
intresse. LIS-området angränsar till kyrkbyn på den västra 
sidan. Inom området finns Brotorpet, en bygdegård/sam-
lingslokal, samt en vägslinga som fungerar som rastplats. 
Historiskt har här också funnits en festplats. Området 
ligger också längs Kanotled Nissans sträckning. Väg 26 är 
prioriterad väg för farligt godstransporter.

Områdets tänkta utveckling: 
Området är lämpligt för en utveckling av turismen kring 
Villstads kyrkby. Att skapa förutsättningar för komplette-
ring av verksamheten vid Brotorpet och dess närområde 
med serviceinrättningar som gör att turismen kring Vill-
stad kyrkby kan utvecklas på ett positivt sätt. Dessutom 
finns förutsättningar för att utveckla en rastplats i nära 
anslutning till kyrkbyn. Det stärker besöksmålet Villstads 
kyrkby och förbättrar underlaget för service i Smålands-
stenar eftersom platsen annonserar orten. Förslaget kan 
innebära arbetsmöjligheter och förbättrat underlag för 
turisminriktade servicefunktioner i området runt Villstad 
kyrkby. Transportled för farligt gods kan innebära be-
gränsningar för att uppföra en ny bebyggelse. De risker 
transport av farligt gods medför bör beaktas i samband 

med detaljplanering eller tillståndsansökningar för en-
skilda bygglov.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status 2015, god kemisk status 2015.  
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GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 10,8 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 24 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 14,7 – 20,3 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 20,3 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

REFTELE
Reftele är centrat i kommunens jordbruksbygd. Reftele ligger kring länsväg 153, som går rakt genom samhället. 
Järnvägslinjen Halmstad-Nässjö passerar genom orten. 
Serviceutbudet är relativ stort och den kommunala servicen väl utbyggd. Här finns livsmedelsbutik, restauranger, 
skola/förskola, bibliotek, äldreboende, medborgarhus med mera, 
Det finns stort antal små och stora företag i bygden. Här finns också en lång tradition av jordbrukare. Många jord-
bruk är aktiva. Detta gör att jordbruksmarkerna fortfarande till stora delar hålls öppna. Invånarantalet i Reftele är ca 
1300. I närheten av Reftele finns också Stora Segerstad och Värnamo naturbruksgymnasium.

REFTELE
12. Skinnebo
Bolmen

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefullt - natur och fiske
Ekologisk status:  God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 700 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 25 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,5 %
Andel alla områden: 2,3 %

Områdesbeskrivning: 
Området gränsar till Hylte kommun och innehåller flera 
grupper av fritidsbebyggelse men också permanent 
bebyggelse. Mycket av bebyggelsen ligger i eller nära 
strandlinjen. Området är beläget i ett ganska småfli-
kigt avsnitt av Bolmens strandlinje och består i söder 
av jordbruksmark i ett långt framskridet igenväxnings-
stadium med lövträd och buskage, ett gammalt gårds-
område samt ett par fritidshus. Denna del avgränsas i 
norr av en ett bokskogsområde som helt undantas från 
LIS-området. Norr om bokskogen övergår marken i dels 
blandskog med barr- och lövträd dels i rena granplan-
teringar. Bebyggelse finns på ovansidan av vägen samt 
fritidsbebyggelse ute på udden. Norr om udden skär en 
liten vik in med vasstränder och mycket lövbuskage i 
strandkanten. Detta område bör inte exploateras. I norr 
vid Starrbolet finns ytterlige en vik med sten- och klipp-
stränder och som används för båttilläggning. Möjligheter 
att utveckla detta område till en mindre båthamn finns 
och därför omfattar LIS-området här också vattenområ-
det. Fisket är upplåtet genom Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
LIS-området är främst tänkt att komplettera befintlig 
bebyggelse i områdets högre belägna delar samt anlägg-
ningar för det rörliga friluftslivet. Ny bebyggelse skall lämna 
en fri passage mot sjön. Eventuellt behov av fler båtplatser 
eller bryggor skall lösas gemensamt.
Bebyggelsen skall lokaliseras så att den underordnas 
den kuperade terrängen och ges en diskret utformning 
och färgsättning. Behov av gemensam hamn för området 
har påtalats under planarbetet. En etablering i området 

skulle gynna och öka attraktiviteten för båtturismen och 
ökar tillgängligheten till Bolmen, riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. En utveckling av området gynnar turismen i hela 
kommundelen och stärker underlagt för både befintlig ser-
vice och skapar underlag för nyetableringar. En ökning av 
befolkningen stärker underlaget för den kommunala och 
kommersiella servicen i Reftele tätort samt också för andra 
servicepunkter i området. Bolmen utgör vattentäkt för 16 
Skånekommuner vilket gör det angeläget att förbättra de 
ekonomiska villkoren för en hög VA-standard.  En utveck-
ling ger också fördelar till Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 10,8 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 23 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 14,7 – 20,3 
km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 20,3 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

REFTELE
13. Skinnebo
Bolmen

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 55 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 3 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,02 %
Andel alla områden: 2,3 %

Områdesbeskrivning:  
Området är beläget strax söder om udden Näset i en 
sluttning ner mot Bolmen och består av en glest löv-
trädsbevuxen mark med ett kraftigt buskskikt. Träd- och 
buskbestånden domineras av björk, rönn asp men också 
inslag av ek och hassel förekommer. Ett antal hus finns i 
anslutning till området. Fisket är upplåtet genom Bolmens 
FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Förslaget ger en möjlighet att utveckla den permanenta 
bebyggelsen i ett välbeläget och attraktivt läge. Områdets 
utveckling förutsätter detaljplan på sikt, medan enstaka 
hus kan komma till innan detaljplan. Bebyggelsen skall 
lokaliseras så att den underordnas den kuperade terräng-
en och ges en diskret utformning och färgsättning. Ny 
bebyggelse ska lämna en fri passage mot sjön. Eventuellt 
behov av fler båtplatser eller bryggor skall lösas gemen-
samt. En ökning av befolkningen stärker underlaget för 
den kommunala och kommersiella servicen i Reftele 
tätort samt också för andra servicepunkter i området. 
Bolmen utgör vattentäkt för 16 Skånekommuner vilket 
gör det angeläget att förbättra de ekonomiska villkoren 
för en hög VA-standard.  En utveckling ger också fördelar 
till Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 10,2 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 23 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 14,7 – 19,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 19,8 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 280 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

REFTELE
14. Stavshult
Bolmen

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 240 m
Areal utpekat LIS-område: ~4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,07 %
Andel alla områden: 2,3 %

Områdesbeskrivning: 
Området är till största delen öppen jordbruksmark i en 
sluttning ner mot Bolmens strand med gårdsbebyggelse 
i den i östra delen. Längs stranden löper en bård av löv-
träd med bland annat någon större ek. Här finns också 
stengärsgårdar i landskapet. Den starkt hotade (EN) 
skaftslamkrypan förekommer längs stranden.  Norr om 
området finns en nyckelbiotop med lövskog och fornläm-
ningar. Området har ett attraktivt läge vid Bolmen. Fisket 
är upplåtet genom Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Komplettering med bebyggelse är möjlig i området. 
Strandzonen med natur- och kulturvärden ska ej exploa-
teras.  Eventuellt behov av fler båtplatser eller bryggor 
skall lösas gemensamt och med stor hänsyn till områdets 
naturvärden. Områdets utveckling förutsätter detaljplan 
på sikt, medan enstaka hus kan komma till innan de-
taljplan. Bebyggelsen skall lokaliseras så att den under-
ordnas den befintliga bebyggelsen och ges en diskret 
utformning och färgsättning. Ny bebyggelse ska lämna 
en fri passage mot sjön. Eventuellt behov av fler båtplat-
ser eller bryggor skall lösas gemensamt. En ökning av 
befolkningen stärker underlaget för den kommunala och 
kommersiella servicen i Reftele tätort samt också för an-
dra servicepunkter i området. Bolmen utgör vattentäkt för 
16 Skånekommuner vilket gör det angeläget att förbättra 
de ekonomiska villkoren för en hög VA-standard.  En 
utveckling ger också fördelar till Unnaryds tätort i Hylte 
kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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REFTELE
15. Stavshult
Bolmen

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 0 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0 %
Andel alla områden: 2,3 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 9,8 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 22 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 13,0 – 18,7 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 18,7 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 200 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
I området finns redan ett fritidshusområde på en höjdrygg 
en bit ovanför strandlinjen med en ganska kraftig sluttning 
ner mot Bolmen. LIS-området består av ett område med 
ungskog och buskage av asp, björk, rönn mm. Området 
gränsar till en strand med vassområden, ett sund mellan 
öar utanför samt lägre belägna delar i norr som har högre 
naturvärden och inte ska exploateras. Området har ett 
attraktivt läge vid Bolmen med ett etablerat fritidsboende. 
Fisket är upplåtet genom Bolmens FVOF.
 
Områdets tänkta utveckling: 
Befintlig bebyggelse kan kompletteras med en grupp av 
bostadshus. Föreslagen bebyggelse är av begränsad 
omfattning och på stort avstånd från stranden men skapar 
samtidigt ett bra sammanhang med befintlig bebyggelse. 

En ökning av befolkningen stärker underlaget för den 
kommunala och kommersiella servicen i Reftele tätort-
samt också för andra servicepunkter i området. Bolmen 
utgör vattentäkt för 16 Skånekommuner vilket gör det 
angeläget att förbättra de ekonomiska villkoren för en hög 
VA-standard.  En utveckling ger också fördelar till Unna-
ryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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REFTELE
16. Torp
Bolmen

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass:  1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 260 m
Areal utpekat LIS-område:  ~ 20 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,4 %
Andel alla områden: 2,3 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 9,3 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 22 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 13,0 – 18,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 18,8 km

INFRASTRUKTUR X Väg 518 1,2 km

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
Området ligger på Sunnarydshalvöns västra sida. Här 
finns både gårdar och fritidshus. Torp består av ett öppet 
tilltalande jordbrukslandskap i de inre delarna. Längre 
ut mot Bolmen domminerar en blandning av löv- och 
barrskog, i vissa delar i ganska täta bestånd. Mot strand-
kanten tar mer och mer lövträden över. Inslag av ek och 
hassel förekommer. Området har ett attraktivt läge vid 
Bolmen, med etablerat fritidsboende. Fisket är upplåtet 
genom Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Området utvecklas genom komplettering av befintlig 
bebyggelse. Vid framtida utbyggnad och planering måste 
natur- kultur- och rekreationsvärden vara en central del. 
Utökning av bebyggelsen bör lämna strandområdet helt 
fritt och eventuella tillkommande brygganläggningar bör 
planeras noggrant och lösas gemensamt. 

En ökning av befolkningen stärker underlaget för den 
kommunala och kommersiella servicen i Reftele tätort 
samt också för andra servicepunkter i området. Bolmen 
utgör vattentäkt för 16 Skånekommuner vilket gör det 
angeläget att förbättra de ekonomiska villkoren för en 
hög VA-standard.  En utveckling ger också fördelar till 
Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 110 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,03 %
Andel alla områden: 2,3 %

REFTELE
17. Sunnaryd
Bolmen

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 8,7 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 22 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 13,0 – 19,3 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 19,3 km

INFRASTRUKTUR X Väg 518 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
Området ligger på Sunnarydshalvön. Här finns gårdar 
och täta grupper med fritidshus men också hus för 
permanentboende. Området runt färjeläget och den 
närmaste bebyggelsen är detaljplanelagd. Från färjelä-
get i Sunnaryd utgår Trafikverkets färja mellan Sunnaryd 
och Bolmsö. LIS-område Sunnaryd omfattar bebyg-
gelsen och färjeläget i Sunnaryd. Inom området finns 
några större lövträd som bör uppmärksammas. Området 
gränsar vid färjeläget till den trädbevuxna betesmark med 
bland annat granspira som utgör Natura 2000-området 
Sunnaryd. Mycket stor hänsyn måste tas vid eventuella 
åtgärder så att inte bevarandestatusen påverkas negativt 
i Natura 2000-området. LIS-områdets utbredning norrut 
från färjeläget begränsas av en strandskog med bland 
annat ek. Sunnaryd är det rörliga friluftlivets och besökar-
nas port till den nordvästra delen av Bolmen med färje-
läget och båthamn. Fisket är upplåtet genom Bolmens 
FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Inom LIS-området är stora delar av området redan taget 
i anspråk för tomtmark sedan lång tid tillbaka. Komplet-
tering kan ske av befintlig bebyggelse men området är 
främst avsett för utveckling av verksamheter i anslutning 
till färjeläget och för rörligt friluftsliv och turism.

En etablering i området skulle gynna och öka attraktivi-
teten för båtturismen och ökar tillgängligheten till Bolmen, 
riksintresse för det rörliga friluftslivet. En utveckling av om-
rådet gynnar turismen i hela kommundelen och stärker 
underlagt för både befintlig service och skapar underlag 
för nyetableringar. En ökning av befolkningen stärker 
underlaget för den kommunala och kommersiella servi-
cen i Reftele tätort samt också för andra servicepunkter i 

området. Bolmen utgör vattentäkt för 16 Skånekommu-
ner vilket gör det angeläget att förbättra de ekonomiska 
villkoren för en hög VA-standard. En utveckling ger också 
fördelar till verksamheter på Bolmsö i Ljungby kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 700 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 24 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,2 %
Andel alla områden: 2,3 %

REFTELE
18. Sunnaryd
Bolmen

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 7,5 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 21 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 9,8 - 18 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 18 km

INFRASTRUKTUR X Väg 518 300 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
Området ligger på östra sidan av Sunnarydshalvön. LIS-
området består av omväxlande öppen jordbruksmark 
områden med bland/lövskog, bebyggelse både i form av 
permanent- och fritidshusbebyggelse samt Kårehamn, 
Västra Bolmens Båtklubbs hamnanläggning. Området av-
gränsas söderut av ett naturvärdesområde av strandskog 
med bland annat ek som sträcker sig ner till färjeläget i 
Sunnaryd. Naturvärdesområdet omfattar enligt invente-
ringen också Kårehamn men har numera fått ge plats åt 
hamn, parkeringar och badstrand.  Längs stranden finns 
en omfattande fritidshusbebyggelse med några obebygg-
da områden. Fisket är upplåtet genom Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
LIS-området ska ge möjlighet för komplettering av be-
byggelsen.  Inom området är stora delar av stranden re-
dan tagen i anspråk för tomtmark sedan lång tid tillbaka. 
Ny bebyggelse ska därför lämna en fri passage mot sjön. 
Eventuellt behov av fler båtplatser eller bryggor skall lösas 
gemensamt. LIS-området ska också ge möjligheter att 
utveckla verksamheter med anknytning till turism och 
rörlig frilutsliv exempelvis i anslutning till Kårehamn.  

En utveckling av området gynnar turismen i hela kom-
mundelen och stärker underlagt för både befintlig service 
och skapar underlag för nyetableringar. Utvecklingen 
bidrar också till att öka tillgängligheten till Bolmen, riksin-
tresse för det rörliga friluftslivet.

En ökning av befolkningen stärker underlaget för den 
kommunala och kommersiella servicen i Reftele tätort 

samt också för andra servicepunkter i området.  Bolmen 
utgör vattentäkt för 16 Skånekommuner vilket gör det 
angeläget att förbättra de ekonomiska villkoren för en 
hög VA-standard. En utveckling ger också fördelar till 
verksamheter på Bolmsö i Ljungby kommun. 

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass:  1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 2 980 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 53 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,8 %
Andel alla områden: 2,3 %

REFTELE
19. Källerudd
Bolmen

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 5,3 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 19 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 7,8 – 15,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 15,8 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 800 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
I området finns ett 35-tal fritidshus placerade i kuperad 
skogsterräng. Vegetationen i området består av företrä-
desvis barr- eller blandskog men med en del odlingsmark 
och igenväxande odlingsmark insprängt i området. De 
dokumenterade naturvärdena i området utgörs av större 
lövträd knutna till områdets odlingsmark. Stengärsgårdar 
och odlingsrösen förekommer också i samma område.  
Tillgängligheten för det rörliga friluftslivet i området är 
beroende av att befintliga luckor i bebyggelsen bibehålls. 
Fisket är upplåtet genom Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Inom LIS-området är delar av stranden redan tagen i an-
språk för tomtmark sedan lång tid tillbaka. Möjlighet finns 
att komplettera med ytterligare bebyggelse. Ny bebyggel-
se ska lämna en fri passage mot sjön. Eventuellt behov 
av fler båtplatser eller bryggor ska lösas gemensamt. En 
utveckling av området stärker underlagt för både befintlig 
service och skapar underlag för nyetableringar. En ökning 
av befolkningen stärker underlaget för den kommunala 
och kommersiella servicen i Reftele tätort samt också för 
andra servicepunkter i området. 
 
Bolmen utgör vattentäkt för 16 Skånekommuner vilket 
gör det angeläget att förbättra de ekonomiska villkoren 
för en hög VA-standard.  
 

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 4,0 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 17 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 6,9 – 14,5 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 14,5 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 900 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

REFTELE
20. Lillaryd
Bolmen

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 540 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 8 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,2 %
Andel alla områden: 2,3 %

Områdesbeskrivning: 
Lillaryd består av jordbruksmark, viss bebyggelse och 
strandområdet med båthamn samt i nordost ett område 
med blandskog. I jordbruksmarken finns ett utpekat forn-
lämningsområde. Några särskilda naturvärden finns inte 
dokumenterade i området, däremot finns fornlämningar i 
området. Hänsyn måste också tas till viken med våtmar-
ker och utlopp för Spordaån strax väster om området. 
Fisket är upplåtet genom Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Möjlighet för komplettering med bebyggelse och anlägg-
ningar för rörligt friluftsliv. Området har flera viktiga värden 
både vad gäller kultur och friluftsliv, en exploatering av 
området måste därför ske med stor aktsamhet så att 
inga av dessa värden kommer till påtaglig skada. En ökad 
möjlighet till strandskyddsdispens skulle dock kunna leda 
till att området kan få en större service funktion och skulle 
kunna leda till att området används i högre utsträckning 
än tidigare. En utveckling av området stärker underlagt 
för både befintlig service och skapar underlag för nyetab-
leringar. Utvecklingen bidrar också till att öka tillgänglig-
heten till Bolmen, riksintresse för det rörliga friluftslivet. En 
ökning av befolkningen stärker underlaget för den kom-
munala och kommersiella servicen i Reftele tätort samt 
också för andra servicepunkter i området.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.



71

0 250 500125 Meter´

20

21

X

LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne

Miljöfarlig verksamhet
Misstänkta förorenade 
områden

Natura 2000
Naturminne/område

Naturreservat

Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse kultur
Riksintresse natur

Skyddsvärda träd
Sumpskog

Ängs- och betesmarks-
inventering

TEC
K

EN
FÖ

RK
LA

RIN
G

REFTELE
20. Lillaryd
Bolmen

GPS-koordinater
N 57,054841
Ö 13,699976



72

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bolmen
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt särskilt värdefull - natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 520 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 9 ha
Andel av sjöns strandlängd: 0,2 %
Andel alla områden: 2,3 %

REFTELE
21. Bökkullen
Bolmen

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 3,7 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 16 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 6,4 – 14,3 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 14,3 km

INFRASTRUKTUR X Väg 515 2,1 km

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
Området utgörs av fritidshusbebyggelse i en skoglig 
miljö. Skogsmarken består av uppväxande skog efter 
2000-talets stormfällningar. Fritidshusen är främst pla-
cerade invid strandkant. Inom området finns en små-
båtshamn. Vid framtida åtgärder i strandområdet måste 
hänsyn tas till förekomsten av den starkt hotade (EN) 
skaftslamkrypan tas. Området längre norrut i Bolmen 
är en skyddsvärd fågellokal.  Fisket är upplåtet genom 
Bolmens FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Möjlighet för komplettering av bebyggelsen och anlägg-
ningar för rörligt friluftsliv. Området är idag präglat av 
bebyggelse längs stränderna och föreslagen exploatering 
bedöms inte påtagligt påverka natur eller djur- och växtliv. 
Bebyggelsen skall lokaliseras så att den underordnas den 
terrängen och ges en diskret utformning och färgsätt-
ning. Behov av att utveckla hamnen kan finnas. En ut-
veckling av området ökar attraktiviteten för båtturismen. 
En utveckling av området gynnar turismen i och stärker 
underlagt för både befintlig service samt skapar underlag 
för nyetableringar. Utvecklingen bidrar också till att öka 
tillgängligheten till Bolmen, riksintresse för det rörliga 
friluftslivet. En ökning av befolkningen stärker underlaget 
för den kommunala och kommersiella servicen i Reftele 
tätort samt också för andra servicepunkter i området 
Bolmen utgör vattentäkt för 16 Skånekommuner vilket 
gör det angeläget att förbättra de ekonomiska villkoren 
för en hög VA-standard.  En utveckling ger också fördelar 
till Unnaryds tätort i Hylte kommun.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk och kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för friluftsliv och yrkesfiske.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Flaten
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status:  Otillfredsställande
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 600 m
Areal utpekat LIS-område: ~7 ha
Andel av sjöns strandlängd: 8,0 %

REFTELE
22. Flaten

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär (Tallberga) 3,7 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 11 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 3,1 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter i Reftele 8,7 km

INFRASTRUKTUR X Väg 500 25 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Riksintresse friluftsliv Bolmen

Områdesbeskrivning: 
LIS-området är till största delen bevuxna med barr- 
och blandskog. I den västligaste delen, i anslutning till 
festplatsen Pärlan ökar lövsinslaget för att ännu längre 
västerut utanför området bli ren lövskog. Inga särskilda 
naturvärden finns dokumenterade inom området. 
Flatenområdet ligger i närheten av Kållerstads kyrkby. 
Det utpekade område innehåller en kommunal badplats 
och en välbesökt festplats. I nära anslutning till området 
finns ett tiotal fritidshus.

Områdets tänkta utveckling: 
Området erbjuder goda förutsättningar för en utveckling 
av verksamheten för att skapa en målpunkt för turism 
och friluftsliv. En ökad möjlighet till strandskyddsdispens 
skulle kunna leda till att området får  en större service-
funktion och få till följd att området används i högre ut-
sträckning än tidigare. En utveckling av området gynnar 
turismen i hela kommundelen och stärker underlagt för 
både befintlig service och skapar underlag för nyetable-
ringar. 

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2021 och god kemisk status till 
2015.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bråarpasjön
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: Ej bedömd
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 460 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 17 ha
Andel av sjöns strandlängd: 16,1 %
Andel alla områden: 20,5 %

ANDERSTORP
Anderstorp är en ort med ca 5 000 invånare. Pendlingen till och från Anderstorp är stor, särskilt märks detta mellan 
Anderstorp och Gislaved. Anderstorp är den ort i kommunen som har ett relativt stort inslag av privata tjänstefö-
retag. Det kommersiella serviceutbudet i Anderstorp är varierat och välutbyggt. Den offentliga servicen är också 
väl utbyggd. Två stora branscher är metall- och plastindustrin. I dag är samhället uppbyggt kring de många indu-
strierna. Samhället har även ett stort föreningsliv. Utanför landets gränser är det Scandinavian Raceway med sina 
motortävlingar som satt Anderstorp på kartan. 

ANDERSTORP
23. Gläntan
Svarvaretorpasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffärer, drivmedel, detaljhandel 0 m

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 0,6 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 0 m

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 0 m

INFRASTRUKTUR X Lokalgator 1,2 km

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Tätortsutveckling 0 m

Områdesbeskrivning: 
LIS-området består i det västra delen, längs väg 164, av 
badplatsen Gläntan med intilliggande strandområden. 
Området utgör i sin tur en del av Andertorps största 
närströvområde som breder ut sig väster och söder om 
Bråarpssjön. Strövområdet är en viktig målpunkt för 
Anderstorpsborna med badplatsen, elljusspår och andra 
motionsspår.  LIS-området sträcker sig också längs 
sjöns norra del vid Svarvaretorpet där samma naturliga 
koppling till strövområdet inte finns. Denna del av områ-
det gränsar till Anderstorps tätort och här finns enstaka 
bebyggelse och industriområde.

Den västra delen av LIS-området är till största delen 
bevuxet med barrblandskog oftast ända ut i strandkan-
ten. Större inslag av lövträd och buskar finns i områdets 
norra del, vid Svarvaretorpet, där också en del öppnare 
områden som används som betsmark återfinns. Särskild 
hänsyn bör tas till sjöns utloppsområde i Töråsabäcken. 
Ett förorenat område i finns anslutning till Svarvaretorpet 
och även sjöns bottensediment har höga metallhalter. 
Fisket är upplåtet via Anderstorps FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Området har goda förutsättningar att byggas ut till
ett attraktivt bad-, camping- och fritidsområde.  Det 
ska finnas möjlighet att utveckla badplatsen med olika 
attraktioner och verksamheter för friluftsliv och turism. 
Området västra har flera viktiga värden vad gäller friluftsliv 
och en exploatering av området måste därför ske med 
stor aktsamhet så att inga av dessa värden kommer till 
påtaglig skada. 

Förslaget ger också en möjlighet att utveckla den per-
manenta bebyggelsen för Anderstorp i ett välbeläget och 
attraktivt läge i den norra delen av LIS-området. Området 
är en naturlig fortsättning på Anderstorps samhälle då 
infrastruktur som vatten och avlopp samt gatubelysning 
etc. kan lätt byggas ut till planområdet. Nybyggnationer 
av bostadshus prövas genom detaljplan vilket ger tydligt 
reglerade förutsättningar för bebyggelsen. Eventuellt be-
hov av fler bryggor löses gemensamt för området.

En utveckling av området stärker underlagt för både be-
fintlig service och skapar underlag för nyetableringar. En 
ökning av befolkningen stärker underlaget för den kom-
munala och kommersiella servicen i Anderstorps tätort.

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Bråarpasjön
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status: Ej bedömd
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 400 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 4,4 %
Andel alla områden: 20,5 %

ANDERSTORP
24. Tokarpsbadet
Bråarpasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär 900 m

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1,2 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 900 m

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 900 m

INFRASTRUKTUR X Lokalgator 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Utveckling av Anderstorps samhälle

Områdesbeskrivning:  
LIS-området Tokarp består av ett öppet område kring 
badplatsen med en del jordbruksmark. I övrigt så är om-
rådet söderut barrskogsbevuxet eller består av hyggen. 
Ings särskilda naturvärden finns dokumenterade i områ-
det. Området runt Bråarpasjön är ett populärt promenad-
stråk. Fisket är upplåtet via Anderstorps FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Området är mycket lämpligt för fortsatt utveckling
med campingstugor, bad, båtbryggor etc. för turismens 
och det rörliga friluftslivets behov.
En utveckling av området gynnar turismen i hela kom-
mundelen och stärker underlagt för både befintlig service 
och skapar underlag för nyetableringar. 

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.
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HESTRA
Hestra är kommunens turistort belägen i en storslagen natur med berg och vatten. Hestra är ett relativt litet sam-
hälle med stor industriell verksamhet och beläget intill väg 26 Nissastigen. På ”Kust till Kust Banan” med sina X2 
tåg mellan Göteborg och Kalmar/Karlskrona är Hestra en viktig knutpunkt. Landstinget driver en läkarmottagning 
på orten och en fungerande dagligvaruservice finns också. Den kommunala verksamheten finns inom barnomsorg, 
skola, kultur, äldreomsorg samt individ- och familjeomsorg. I samhället finns ett begränsat utbud av kommersiell 
service, men här finns livsmedelsbutik, drivmedel och ett antal detaljhandelsaffärer. Kommunens ambitioner är att 
”Området ska fortsätta att utvecklas för turism året runt och som lockar besökande från Europa och större delen av 
Sverige. I Hestra bor idag ca 1300 invånare. 

Områdesbeskrivning: 
Längs västersidan på Södra Gussjön finns ca 40 fri-
tidshus på friköpta tomter och ett 30-tal fritidshus i ett 
gemensamt ägt fritidsområde. Det finns detaljplan för 
delar av området. Bebyggelsen har idag enskilda brunn-
nar och avlopp. Västra sidan av Södra Gussjön utgörs 
till största delen av barrskog med lingontallskog som 
dominerande naturtyp. Här och var finns också tätare 
grandominerad skog men det förekommer också nyare 
planteringar och ungskog. Det närmaste strandområdet 
sluttar relativt brant ner mot ofta sandiga stränder.  Inga 
särskilda naturvärden finns dokumenterade. Strax söder 
om området vid sjöutloppet finns en stenåldersboplats 
och längre norrut finns uppgifter om lösfynd. Området är 
populärt för bär- och svamplockning, fisket är upplåtet 
genom Nissansjöarnas FVOF och kanotled Nissan går 
genom sjön. Cykelväg finns till både Gislaved och Hestra 
på det gamla järnvägsspåret. I cykelvägen går också en 
överföringsledning för vatten och avlopp från Hestra till 
Gislaveds reningsverk. Hastighetsbegränsning för motor-
båtstrafik gäller på Södra Gussjön. Väg 26 är prioriterad 
väg för farligt godstransporter.

Områdets tänkta utveckling: 
I utvecklingsområdet som helhet finns främst en kon-
centrerad fritidsbebyggelse som tillkommit med början 
under 1950-1960 talet. Stranden är idag till stor del redan 
är exponerad och exploaterad. All exploatering bör ske 
i anknytning till redan befintlig bebyggelse och lämna 
kvarvarande strandområden fria. Med tanke på sjöns na-
turvärde är det angeläget att kunna ansluta den sjönära 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Södra Gussjön
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Nationellt värdefull – natur, regionalt värdefull - fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej god

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 3 350 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 63 ha
Andel av sjöns strandlängd: 31,6 %

HESTRA
32. Södra Gussjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel mm 5,8 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 0 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 5,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 5,8 km

INFRASTRUKTUR X Väg 26 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X

bebyggelsen till den kommunala överföringsledningen. 
En utveckling av området gynnar turismen i hela kom-
mundelen och stärker underlagt för både befintlig service 
och skapar underlag för nyetableringar. En ökning av 
befolkningen stärker underlaget för den kommunala och 
kommersiella servicen i Hestra tätort. Ökad bebyggelse 
skapar ett bättre underlag för att ekonomiskt kunna för-
bättra VA-förhållandena. Transportled för farligt gods kan 
innebära begränsningar för att uppföra en ny bebyggelse. 
De risker transport av farligt gods medför bör beaktas i 
samband med detaljplanering eller tillståndsansökningar 
för enskilda bygglov.
 
Strandskyddets omfattning:
200 meter. (En del av strandskyddet är undantaget i gällande 
detaljplan och är inte markerat som strandskydd på kartan).

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten:
God ekologisk status till 2015 och god kemisk ytvatten-
status 2015, med undantag för kadmium och kadmium-
föreningar (2021).
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Områdesbeskrivning: 
Området består nästan uteslutande av skogsmark med 
barrblandskog med tall och gran där den senare ofta 
är det dominerande trädslaget. Sjön har relativt branta, 
omväxlande steniga eller sandiga stränder. Fritidshus-
bebyggelsen ligger insprängd på några ställen i strand-
lägen. Inga särskilda naturvärden finns dokumenterade. 
Området är populärt för bär- och svamplockning, fisket 
är upplåtet genom Nissansjöarnas FVOF och kanotled 
Nissan går genom sjön. 
Området är lokaliserat i anslutning till väg 26, Nissatigen 
och har cykelväg till Hestra och Gislaved. Överföringsled-
ning för vatten och avlopp går i cykelvägen. Väg 26 är 
prioriterad väg för farligt godstransporter. Hastighetsbe-
gränsning för motorbåtstrafik gäller på Vikaresjön.

Områdets tänkta utveckling: 
Området bedöms lämpligt för en utbyggnad med
bostads- och/eller fritidshus. Läget gör att det bildar ett 
sammanhang med befintlig bebyggelse.
Detaljplan inkl. naturvärdesbedömning skall upprättas.. 
En utveckling av området gynnar Isabergsanläggning-
arna och Hestravikens konferensanläggning samt stärker 
underlagt för både befintlig service och skapar underlag 
för nyetableringar. En ökning av befolkningen stärker un-
derlaget för den kommunala och kommersiella servicen i 
Hestra tätort. Ökad bebyggelse skapar ett bättre under-
lag för att ekonomiskt kunna förbättra VA-förhållandena.
Transportled för farligt gods kan innebära begränsningar 
för att uppföra en ny bebyggelse. De risker transport av 
farligt gods medför bör beaktas i samband med detalj-
planering eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov.
 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Vikaresjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej god

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 055 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 20 ha
Andel av sjöns strandlängd: 11,3 %
Andel alla områden: 14,7 %

HESTRA
33. Stugvik
Vikaresjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel, mm 3,6 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 3,6 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 3,6 km

INFRASTRUKTUR X Väg 26 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Närhet till Isaberg & Hestraviken

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk ytvatten-
status 2015, med undantag för kadmium och kadmium-
föreningar (2021).
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Områdesbeskrivning: 
Området består av skogsmark i en sluttning ner mot 
Vikaresjön. Vegetationen utgörs till största delen av barr-
skog mestadels tall, men i områden finns ungskog med 
en större lövandel. En badplats finns direkt väster områ-
det. Vid framtida åtgärder i området ska särskilda utred-
ningar om hotade växtarter göras. Inom området finns 
också en rastplats för kanotled Nissan. Området ingår i 
fördjupningen av översiktsplanen för Isabergsområdet. 
Fisket är upplåtet genom Nissansjöarnas FVOF. Området 
ligger med omedelbar närhet till Isabergsanläggningarna 
och Hestravikens konferensanläggning samt väg 151 och 
väg 26. Hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik gäller 
på Vikaresjön.

Områdets tänkta utveckling: 
Området utgör en del i den utvecklingsplan för hela Isa-
bergsområdet som har tagits fram i form av en fördjup-
ning av översiktsplanen. Särskilda områden för bebyg-
gelse har reserverats i planen. Avsikten i detta område är 
att ge möjligheter för en utbyggnad av bostads- och/eller 
fritidshus. Läget gör att det bildar ett sammanhang med 
befintlig bebyggelse och verksamheter i området. Detalj-
plan inkl. naturvärdesbedömning ska upprättas. En ut-
veckling av området gynnar Isabergsanläggningarna och 
Hestravikens konferensanläggning samt stärker underlagt 
för både befintlig service och skapar underlag för nyetab-
leringar. En ökning av befolkningen stärker underlaget 
för den kommunala och kommersiella servicen i Hestra 
tätort. Ökad bebyggelse skapar ett bättre underlag för att 
ekonomiskt kunna förbättra VA-förhållandena. Komplet-
terar befintliga anläggningarna i Isabergsområdet och 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Vikaresjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – natur och fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej god

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 310 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 6 ha
Andel av sjöns strandlängd: 3,3 %
Andel alla områden: 14,7 %

HESTRA
34. Östervik
Vikaresjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär , drivmedel 3,8 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1,1 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 3,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 1,0- 3,8 km

INFRASTRUKTUR X Väg 26 och 151 400 - 950 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Ingår i Isabergsområdet

Hestraviken samt förbättrar underlag för servicen i Hestra 
och Nissafors (Gnosjö kommun).

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk ytvatten-
status 2015, med undantag för kadmium och kadmium-
föreningar (2021).
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Områdesbeskrivning: 
Området består av Hestravikens anläggnings verksam-
hetsområde inom strandskyddet för både Algustorpasjön 
och Nissan. Inga särskilda naturvärden finns noterade 
inom området. Båtliv, fiske, vandring, bärplockning med 
mera är vanligt runt Algustorpasjön. Fisket är upplåtet 
genom Nissansjöarnas FVOF. Tre naturreservat, Isaberg, 
Värö och Ettö finns i anslutning till sjön. Isabergs fritids-
område har anläggningar för sommar- och vinteraktivite-
ter samt boenden för uthyrning. I närområdet finns också 
Hestravikens konferensanläggning, en 36-håls golfbana 
samt kulturhistoriska intressen i Nissafors Bruk. På den 
intilliggande Kust till Kustbanan förekommer transporter 
av farligt gods. Hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik 
gäller på Algustorpasjön.

Områdets tänkta utveckling: 
Läget gör att det bildar ett sammanhang med befintlig 
verksamhet. Anläggningen bedöms kunna tillföra området 
och kvaliteter som hittills saknats och utveckla en viktig 
knutpunkt för det rörliga friluftslivet och turism. Ett antal 
arbetsplatser skapas. Anläggningen bedöms kunna ut-
vecklas utan påtagliga negativa konsekvenser för rådande 
naturvärden på platsen. 

En fortsatt utveckling av konferensanläggningen kan ge en 
ökad bosättning i Hestra och Nissafors, vilket ger underlag 
för skolor och kommersiell service. Ett ökat antal turister 
ger också ett förbättrat underlag. En utveckling av området 
gynnar Isabergsanläggningarna och Hestravikens konfe-
rensanläggning samt stärker underlagt för både befintlig 
service och skapar underlag för nyetableringar. 
Transportled (järnväg) för farligt gods kan innebära be-
gränsningar för att uppföra en ny bebyggelse. De risker 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Algustorpasjön  Nissan
Naturvärdesklass: 2 Högt naturvärde
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – fiske Ingår ej
Ekologisk status: God Ej bedömd
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 230 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av Nissans strandlängd: 0,2 %
Totalt: 1,6 %

HESTRA
35. Hestraviken
Nissan, Algustorpasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel mm 2,2 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1,4 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 2,2 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 2,2 km

INFRASTRUKTUR X Väg 151 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Ingår i Isabergsområdet

transport av farligt gods medför bör beaktas i samband 
med detaljplanering eller tillståndsansökningar för en-
skilda bygglov.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk status till 
2015 (Algustorpasjön).



91

X

0 400 800200 Meter´

36

35
34

37

LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne

Miljöfarlig verksamhet
Misstänkta förorenade 
områden

Natura 2000
Naturminne/område

Naturreservat

Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse kultur
Riksintresse natur

Skyddsvärda träd
Sumpskog

Ängs- och betesmarks-
inventering

TEC
K

EN
FÖ

RK
LA

RIN
G

HESTRA
35. Hestraviken
Nissan, Algustorpasjön

GPS-koordinater
N 57,4419158
Ö 13,626087



92

Områdesbeskrivning: 
Området beläget på den västra inre delen av en större 
udde ut i Algustorpasjön. Området är en tidigare grustäkt 
som fortfarande är delvis öppen mark, delvis är plante-
rad med tall. Övriga delar är bevuxna med barrskog. Vid 
en framtida expolatering måste särskild utredning göras 
kring hotade djurarter i området. På den östra sidan av 
udden finns en lägerplats för kanotled Nissan. Båtliv, 
fiske, vandring, bärplockning med mera är vanligt runt 
Algustorpasjön. Fisket är upplåtet genom Nissansjöarnas 
FVOF. Tre naturreservat, Isaberg, Värö och Ettö finns i 
anslutning till sjön. På den intilliggande Kust till Kustbanan 
förekommer transporter av farligt gods. Hastighetsbe-
gränsning för motorbåtstrafik gäller på Algustorpasjön.

Områdets tänkta utveckling: 
Området utgör en del i den utvecklingsplan för hela Isa-
bergsområdet som har tagits fram i form av en fördjup-
ning av översiktsplanen. Särskilda områden för bebyg-
gelse har reserverats i planen. Det utpekade området är 
en återställd grustäkt som kan bebyggas med anläggning 
för friluftsliv och uthyrning. Området ges utvecklingsmöj-
ligheter som grundar sig på en hållbar turism. Avväg-
ningar har gjorts i fördjupningen som innebär att det ska 
finnas områden som ska upplevas som relativt ostörda 
i Isabergsområdet. Läget gör att det bildar ett samman-
hang med befintlig verksamhet. Anläggningen bedöms 
kunna tillföra området och kvaliteter som hittills saknats 
och utveckla en viktig knutpunkt för det rörliga friluftslivet. 
Ett antal arbetsplatser skapas. Anläggningen bedöms 
kunna förverkligas utan påtagliga negativa konsekvenser 
för rådande naturvärden på platsen.  En fortsatt utveck-

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Algustorpasjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 150 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 1,0 %
Andel alla områden: 11,3 %

HESTRA
36. Udden
Algustorpasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel mm 2,2 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 2,2 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 2,2 km

INFRASTRUKTUR X Väg 151 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Ingår i Isabergsområdet

ling av konferensanläggningen kan ge en ökad bosättning 
i Hestra och Nissafors, vilket ger underlag för skolor och 
kommersiell service. En utveckling av området gynnar 
Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensan-
läggning samt stärker underlagt för både befintlig service 
och skapar underlag för nyetableringar. En ökning av 
befolkningen stärker underlaget för den kommunala och 
kommersiella servicen i Hestra tätort. Transportled (järn-
väg) för farligt gods kan innebära begränsningar för att 
uppföra en ny bebyggelse. De risker transport av farligt 
gods medför bör beaktas i samband med detaljplanering 
eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för det rörliga friluftslivet.
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Områdesbeskrivning: 
Området ligger i direkt anslutning till Isabergs Stugby 
och innehåller kanotrastplats, badplats och rastplats för 
väg 26. Trafikverket har en större rastplats i anslutning 
till Nissastigen, väg 26. Området innefattar marken runt 
Korsviken som är till största delen bevuxen med gran- 
och tallskog. Vissa delar av Isabergs älghägn omfattas 
också. Vid framtida åtgärder i området ska särskilda 
utredningar om hotade växtarter göras. Direkt intrång i 
Korsviken bör undvikas. Likaså gränsar området till Ettö 
naturreservat som utgör Natura 2000-område. Särskild 
hänsyn måste tas så att Natura 2000-områdets bevaran-
destatus inte påverkas vid åtgärder i LIS-området. Båtliv, 
fiske, vandring, bärplockning med mera är vanligt runt 
Algustorpasjön. Fisket är upplåtet genom Nissansjöarnas 
FVOF. Väg 26 är prioriterad väg för farligt godstranspor-
ter. Hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik gäller på 
Algustorpasjön.

Områdets tänkta utveckling: 
I området ska finnas möjlighet att utveckla vattenan-
knutna anläggningar som kompletterar den befintliga 
verksamheter som t ex, bastuanläggningar, bad- och 
fiskebryggor mm. En utvecklingsplan för hela Isa-
bergsområdet har tagits fram genom en fördjupning av 
översiktsplanen. Särskilda områden för bebyggelse har 
reserverats i planen. Det utpekade området kan bebyg-
gas med anläggning för friluftsliv och uthyrning. Området 
ges utvecklingsmöjligheter som grundar sig på en hållbar 
turism. Läget gör att det bildar ett sammanhang med 
befintlig verksamhet. Anläggningen bedöms kunna tillföra 
området och kvaliteter som hittills saknats och vidareut-
veckla en viktig knutpunkt för det rörliga friluftslivet. Ett 
antal arbetsplatser skapas. Anläggningen bedöms kunna 
förverkligas utan påtagliga negativa konsekvenser för 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Algustorpasjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – fiske
Ekologisk status: God
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 1 500 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 26 ha
Andel av sjöns strandlängd: 10,3 %
Andel alla områden: 11,3 %

HESTRA
37. Isaberg
Algustorpasjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel mm 2,2 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 1,6 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 2,2 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 2,2 km

INFRASTRUKTUR X Väg 26 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Isabergs utveckling

rådande naturvärden på platsen.  En fortsatt utveckling 
av Isabergsanläggningen kan ge en ökad bosättning i 
Hestra och Nissafors, vilket ger underlag för skolor och 
kommersiell service. En utveckling av området gynnar 
Isabergsanläggningarna och Hestravikens konferensan-
läggning samt stärker underlagt för både befintlig service 
och skapar underlag för nyetableringar. En ökning av 
befolkningen stärker underlaget för den kommunala och 
kommersiella servicen i Hestra tätort. Transportled för 
farligt gods kan innebära begränsningar för att uppföra 
en ny bebyggelse. De risker transport av farligt gods 
medför bör beaktas i samband med detaljplanering eller 
tillståndsansökningar för enskilda bygglov.

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk status till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för det rörliga friluftslivet.
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Områdesbeskrivning: 
LIS-området är en direkt förlängning norrut av Hestra 
tätort. Det består av sluttningen upp mot Bjärsved som 
till största delen bevuxen med tallskog samt udden med 
Kroksjöns badplats med lövträd och buskage längs delar 
av strandlinjen. Området innefattar också ett barrskogs-
område söder om Isamons sport- och idrottsanlägg-
ning. Runt Kroksjön finns gott om promenadstigar och 
motionsspår.  I området öster om Kroksjön finns flera 
fornlämningar noterade.  Vid framtida åtgärder i området 
ska särskilda utredningar om hotade växt- och djurarter 
göras.

Områdets tänkta utveckling: 
Villa- och industriområdet ska kunna vidareutvecklas 
även om detaljplanerna görs om. En utveckling som finns 
i fördjupad översiktsplan för Hestra. Anläggningar för fri-
luftsliv, sport och turism ska ges möjligheter att utvecklas 
på land och på sjöytan. Området ska kunna komplettera 
Isabergsområdets anläggningar och på så sätt ge natur-
liga kopplingar mellan tätorten och turismanläggningarna. 
Detta ger större utnyttjande av den befintliga servicen och 
ger underlag för utveckling av kommersiell service.

Läget gör att det bildar ett sammanhang med befintlig 
verksamhet. Anläggningen bedöms kunna tillföra området 
och kvaliteter som hittills saknats och utveckla en viktig 
knutpunkt för det rörliga friluftslivet. Ett antal arbetsplatser 
skapas.  En utveckling av området gynnar Isabergsan-
läggningarna och Hestravikens konferensanläggning 
samt stärker underlagt för både befintlig service och ger 
utrymme för nyetableringar. En ökning av befolkningen 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Kroksjön
Naturvärdesklass: 3   
Värdefulla vatten: Ingår ej  
Ekologisk status: Ej bedömd   
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 2 140 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 45 ha
Andel av sjöns strandlängd: 40,4 %

HESTRA
38. Hestra
Kroksjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär drivmedel mm 0 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 0 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 0 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 0 km

INFRASTRUKTUR X Väg 588 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Isabergsområdet samt tätortsutveckling

stärker underlaget för den kommunala och kommersiella 
servicen i Hestra tätort.  

Strandskyddets omfattning: 
Till större delen 200 meter. Vissa delar är upphävda i be-
fintliga detaljplaner. I en del i anslutning till Grimsåsvägen 
är strandskyddet differentierat. 
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Områdesbeskrivning: 
LIS-området består av Norra Gussjöns badplats med 
omgivningar. Området är skogsmark som nästan uteslu-
tande är bevuxet med tall både uppvuxen närmast sjön 
och ungskog längre från stranden. Stränderna är sandiga 
i området. Inga särskilda naturvärden finns noterade 
inom området. Både väster och öster om och i utkan-
ten av området finns fornlämningar från olika tidsåldrar 
vilket också måste beaktas vid framtida åtgärder inom 
området. Kanotled Nissan löper genom sjön och fisket är 
upplåtet genom Nissansjöarnas FVOF. Den kommunala 
badplatsen är attraktiv och nås lätt från väg 26, Nissasti-
gen. Området ligger nära Öreryds by med skola, hyres-
bostäder, villor, gårdar, ridanläggning, vandrarhem och 
bensinmack. Hastighetsbegränsning för motorbåtstrafik 
gäller på Norra Gussjön.

Områdets tänkta utveckling: 
LIS-området utgör en utökning av området kring Norra 
Gussjöns allmänna badplatsen.  Förslaget avser satt ge 
möjlighet för en utbyggnad som riktar sig till det rörliga 
friluftslivet. Tanken är att ge utrymme för till exempelvisl 
en familjecamping med uthyrningsstugor, uppställnings-
platser för husvagnar och husbilar.

Anläggningen bedöms kunna tillföra området och kvali-
teter som hittills saknats och utveckla en viktig knutpunkt 
för det rörliga friluftslivet. Ett antal arbetsplatser skapas. 
Anläggningen bedöms också kunna förverkligas utan 
påtagliga negativa konsekvenser för rådande naturvärden 
på platsen.  En utveckling av området gynnar utveckling-
en av byn Öreryd och turismen i hela Isabergsområdet, 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Norra Gussjön
Naturvärdesklass: 2
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – natur och fiske
Ekologisk status: Måttlig
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 393 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 7 ha
Andel av sjöns strandlängd: 3,4 %

HESTRA
39. Norra Gussjöns badplats
Norra Gussjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel, m m 5,7 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 0,6 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola 800 m

VERKSAMHET X Diverse verksamheter 100 km

INFRASTRUKTUR X Väg 26 95 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Närhet till Isaberg

Hestra tätort samt stärker underlaget för både befintlig 
service och för nyetableringar. En ökning av befolkningen 
stärker underlaget för den kommunala och kommersiella 
servicen i Hestra tätort. 

Strandskyddets omfattning: 
200 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2021 och god kemisk status 
till 2015.

Riksintresse:
Riksintresse för det rörliga friluftslivet.
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Områdesbeskrivning: 
Området utgör en del av ett stort grustäktsområde längs 
Nissan i anslutning till Öreryd. De södra delarna av täkten 
är avslutad medan täktverksamhet fortfarande pågår 
längre norrut. I LIS-området har täkten återställts med 
tallplanteringar. I området finns också dammar som är 
ett resultat av täkt under grundvattenytan. Längs Nissan 
finns en höjdsträckning som inte brutits ut också den 
bevuxen med i första hand tall. Strandzonen längs inne-
håller den vanliga bården av lövvegetation av främst al. I 
område finns en av Kanotled Nissans rastplatser. Fisket i 
ån är upplåtet genom Nissansjöarnas FVOF. 

Områdets tänkta utveckling: 
Området bedöms lämpligt för en exploatering med
ett antal bostads- eller fritidshus för boende och turist- 
och friluftsverksamheter.
Området bedöms stödja utvecklingen av byn Öreryd och 
turistutvecklingen i hela Isabergsområdet Byggnatio-
nen bedöms kunna förverkligas utan påtagliga negativa 
konsekvenser för rådande naturvärden på platsen.  En 
utveckling av området stärker underlagt för både befintlig 
service och skapar underlag för nyetableringar. En ökning 
av befolkningen stärker underlaget för den kommunala 
och kommersiella servicen i Hestra tätort. 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Nissan
Naturvärdesklass: 
Värdefulla vatten: 
Ekologisk status:  
Kemisk status: 

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 252 m
Areal utpekat LIS-område:  ~ 3 ha
Andel av Nissans strandlängd: 0,2 %
Totalt andel LIS-område i Nissan: 1,6 %

HESTRA
40. Öreryd
Nissan

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel m m 7,4 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

X Busshållplats,närtrafik 500 m

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola 600 m

VERKSAMHET X Diverse verksamheter, Tråindustri 400 m

INFRASTRUKTUR X Väg 26 130 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Närhet till Isaberg

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2021 och god kemisk status till 
2015.
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Områdesbeskrivning: 
Området består av badplatsen med omgivningar som 
består av uppvuxen tallskog i en sluttning ner mot sjön. 
Stränderna är omväxlande stenig eller vassbevuxna. I den 
norra delen finns en vik med en båtiläggningsplats. Vid 
åtgärder i anslutning till viken ska ingrepp ut i vattenmil-
jön undvikas. I närområdet finns Valdshults kyrkby med 
bl a några hyresbostäder. Sjöns fiske är upplåtet genom 
Vallsjöarnas FVF. 

Områdets tänkta utveckling: 
Området är mycket lämpligt för fortsatt utveckling
med t ex ge möjligheter att etablera ställplats för husbilar 
eller campingstugor, bad, båtbryggor etc för fisketuris-
mens och det rörliga friluftslivets behov. LIS-området 
erbjuder goda förutsättningar för en fortsatt utveckling 
av fisketuristverksamheten som kan tillföra arbetstillfäl-
len och skapa en målpunkt för turism och friluftsliv. Den 
planerade utvecklingen bedöms också förbättra tillgäng-
ligheten till Ranneboområdet som utgör riksintresse för 
det rörliga frilufslivet.
Områdets utvecklingen bedöms stödja utvecklingen av 
byn Öreryd samt också turistutvecklingen i hela Isabergs-
området Byggnationen bedöms kunna förverkligas utan 
påtagliga negativa konsekvenser för rådande naturvärden 
på platsen.  En utveckling av området stärker underlagt 
för både befintlig service och skapar underlag för nyetab-
leringar. En ökning av befolkningen stärker underlaget 
för den kommunala och kommersiella servicen i Hestra 
tätort. 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Norra Vallsjön
Naturvärdesklass: 2   
Värdefulla vatten: Nationellt värdefull – natur  
Ekologisk status: God   
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 330 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 4 ha
Andel av sjöns strandlängd: 1,2 %

HESTRA
41. Norra Vallsjöns badplats
Norra Vallsjön

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär och kommunal service 11,3 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 7,2 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola  5 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter, åkeri 500 m

INFRASTRUKTUR X Väg 640 450 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Närhet till Isaberg och Ranneboområdet

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2021 och god kemisk 
status till 2015 

Riksintresse:
Riksintresse för det rörliga friluftslivet.
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Områdesbeskrivning: 
Området vid Lillesjön består nästan uteslutande av åker-
mark i en svag sluttning ner mot sjön. Längs stranden 
finns en gles rad med björkar samt röjningsrösen. I Sand-
sebo finns både permanenthus och fritidsbebyggelse var 
av någon byggnad inom LIS-området. Fisket är upplåtet 
genom Stengårdshultasjöns FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Kompletteringar kan ske med bebyggelse och anlägg-
ningar för rörligt friluftsliv som t ex fiske- och badbryg-
gor mm. Föreslagen bebyggelse ska vara av begränsad 
omfattning och på stort avstånd från stranden. 

Området bedöms stödja utvecklingen och ge ökat un-
derlag för skolorna i Öreryd och Hestra. Även Bondstorp 
i Vaggeryd kan påverkas. Byggnationen bedöms kunna 
förverkligas utan påtagliga negativa konsekvenser för rå-
dande naturvärden på platsen.  En utveckling av området 
gynnar utvecklingen av byn Öreryd och övriga service-
punkter i området, turistutvecklingen i Isabergsområdet 
samt Hestra tätort. Även Bondstorp i Vaggeryd kan 
påverkas positivt.  Kompletterar attraktiviteten i området 
och får fler att upptäcka områdets kvaliteter. 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Lillesjön
Naturvärdesklass: 3
Värdefulla vatten: Ingår ej
Ekologisk status; Ej bedömd
Kemisk status (exklusive kvicksilver): Ej bedömd

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 640 m
Areal utpekat LIS-område: ~  7 ha
Andel av sjöns strandlängd: 22,8 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel 18,5 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 12,4 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 12 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter, åkeri 7 km

INFRASTRUKTUR X Väg 644 85 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Närhet till Isaberg

HESTRA
42. Sandsebo
Lillesjön

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.
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NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Stengårdshultasjön
Naturvärdesklass: 1  
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – natur 
Ekologisk status: Måttlig  
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God 

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 700 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 7 ha
Andel av sjöns strandlängd: 3,6 %
Andel alla områden: 4,9 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel 17,5 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 11,8 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 10,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter, åkeri 7 km

INFRASTRUKTUR X Väg 644 0 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Isabergsområdet

HESTRA
43. Sandsebo
Stengårdshultasjön

Områdesbeskrivning: 
Området vid Stengårdshultasjön ligger i en svag sluttning 
ner mot sjön och består i de övre delarna av åkermark. 
Närmare sjön finns några fritidshus i en löv- och barr-
blandskog. Inga särskilda naturvärden finns noterade i 
området. Stengårdshultasjön är riksintresse för naturvård. 
Fisket är upplåtet genom Stengårdshultasjöns FVOF.

Områdets tänkta utveckling: 
Förslaget avser att ge möjlighet till kompletteringar med 
bostadbebyggelse men också anläggningar för det rör-
liga friluftslivet och turismen kan vara aktuella i området. 
En sådan exploatering bedöms kunna förverkligas utan 
påtagliga negativa konsekvenser för rådande naturvärden 
på platsen.  En utveckling av området gynnar utveckling-
en av byn Öreryd och övriga servicepunkter i området, 
turistutvecklingen i Isabergsområdet samt Hestra tätort. 
Även Bondstorp i Vaggeryd kan påverkas positivt.  Kom-
pletterar attraktiviteten i området och får fler att upptäcka 
områdets kvaliteter. 

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk status till 
2015 (Stengårdshultasjön).

Riksintresse:
Riksintresse för naturvård.
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Områdesbeskrivning: 
Området består av badplatsen med omgivningar. Om-
rådet omfattar en liten del åkermark i övrigt är området 
lövskogsbevuxet med asp, björk, al och rönn. Här och 
var finns också inslag av ek. Strandlinjen är kuperad 
och stränderna steniga. Inga särskilda naturvärden finns 
dokumenterade inom området. Stengårdshultasjön är 
riksintresse för naturvård. Närhet finns till flera naturvär-
den och fornlämningsområden som bör uppmärksam-
mas. Sjön nyttjas i ett utvecklat fritidsfiske och fisket är 
upplåtet genom Stengårdshultasjöns FVOF.  

Områdets tänkta utveckling: 
Ett område i anslutning till den allmänna badplatsen. 
Förslaget avser en utbyggnad som riktar sig till det rörliga 
friluftslivet. Tanken är att ger möjlighet till camping med 
uthyrningsstugor, uppställningsplatser för husvagnar 
och husbilar. En sådan anläggning bedöms kunna tillföra 
området och kvaliteter som hittills saknats och utveckla 
en viktig knutpunkt för det rörliga friluftslivet. Anläggning-
en bedöms kunna förverkligas utan påtagliga negativa 
konsekvenser för rådande naturvärden på platsen.  En 
utveckling av området gynnar utvecklingen av byn Öreryd 
och turistutvecklingen i hela Isabergsområdet, samt 
Hestra tätort. Även Bondstorp i Vaggeryd kan påverkas 
positivt.  Föreslagen inriktning i LIS-området kompletterar 
attraktiviteten i området och får fler att upptäcka områ-
dets kvaliteter. 

NATURVÄRDES- OCH STATUSKLASSNINGAR
Stengårdshultasjön
Naturvärdesklass: 1
Värdefulla vatten: Regionalt värdefull – natur 
Ekologisk status: Måttlig  
Kemisk status (exklusive kvicksilver): God 

OMRÅDESSTATISTIK
Strandlängd LIS-område: ~ 245 m
Areal utpekat LIS-område: ~ 2 ha
Andel av sjöns strandlängd: 1,3 %
Andel alla områden: 4,9 %

GYNNAR TYP AV VERKSAMHETER AVSTÅND

KOMMERSIELL SERVICE X Livsmedelsaffär, drivmedel 17,5 km

KOMMUNIKATION OCH 
KOLLEKTIVTRAFIK

Busshållplats,närtrafik 8,5 km

KOMMUNAL SERVICE X Skola, förskola, bibliotek, äldreboende 10,8 km

VERKSAMHET X Diverse verksamheter, åkeri 7 km

INFRASTRUKTUR X Väg 651 370 m

GODA FÖRUTSÄTTNINGAR X Isabergsområdet

HESTRA
44. Stengårdshults badplats
Stengårdshultasjön

Strandskyddets omfattning: 
100 meter.

Miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten: 
God ekologisk status till 2015 och god kemisk status till 
2015 (Stengårdshultasjön).

Riksintresse:
Riksintresse för naturvård.



109

0 400 800200 Meter´

X

LIS-område
Rådande strandskydd
Biotopskydd
Fornminne

Miljöfarlig verksamhet
Misstänkta förorenade 
områden

Natura 2000
Naturminne/område

Naturreservat

Naturvårdsavtal
Naturvärden
Nyckelbiotoper

Riksintresse friluftsliv

Riksintresse kultur
Riksintresse natur

Skyddsvärda träd
Sumpskog

Ängs- och betesmarks-
inventering

TEC
K

EN
FÖ

RK
LA

RIN
G

44

42
43

HESTRA
44. Stengårdshults 
badplats
Stengårdshultasjön

GPS-koordinater
N 57,551202
Ö 13,809638



110

Badplatsen,Stengårdshultasjön



1MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN I GISLAVEDS KOMMUN

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN

 I GISLAVEDS KOMMUN
JANUARI 2014

ANTAGANDEHANDLING
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MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Inledning
”När en myndighet eller kommun upprättar eller ändrar en plan eller ett program som krävs i
lag eller annan författning, skall myndigheten eller kommunen göra en miljöbedömning av
planen ... om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.

Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen ... så att en hållbar
utveckling främjas.” (MB 6:11)

Miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) är ett huvuddokument som ska upprättas inom
miljöbedömningen. MKB: n innefattar analys och bedömning av påverkan på miljö, hälsa och
hushållning med naturresurser samt bedömning av konsekvenser av en planerad
markanvändning.

I samband med inventeringen har vi varit noga med att beakta hur utvecklingen kan
harmoniera med befintlig karaktär.

Gällande översiktsplan för Gislaveds kommun antogs den 2006.09–21. Utöver den
kommuntäckande planeringen finns fördjupningar av översiktsplanen för Anderstorp,
Broaryd, Burseryd, Gislaved, Isabergsområdet, Hestra, Smålandsstenar / Skeppshult och
Reftele. LIS-områdena kommer efter sitt antagande att fungera som en uppdatering av
översiktsplanen i tillämpliga delar.

I kommunens översiktsplan uttalas att alla tätorter har möjligheter till utveckling och
intentionen är att varje tätort skall utvecklas efter sin särart I översiktsplanen utpekas
dessutom några områden där kommunen ser särskilda utvecklingspotentialer: Virhult,
Starrbolet, söder om Näset, Norra Skinnebo, Stavshult, Björkkfällorna, Holmen, Sunnaryd,
Kåratorp/Jutatorp, Sunnaryd norra, Källerudd norra, Källerudd östra, Källerudd västra,
Lillaryd och Bökkullen.

I Gislaveds kommun finns följande utpekade riksintressen naturvård:
1. Radan-Svanån-Stengårdshultasjön
2. Anderstorps Store Mosse
3. Nissan nedströms Nissasjöarna
4. Draven
5. Fegen
6. Mossjön och närliggande mossar
7. Sandserydssjöns våtmark
8. Risamossen

De områden som är föreslagna som LIS områden är till övervägande del förhållandevis små
och skulle även vid fullt utnyttjande ge endast lokal påverkan som bara delvis berör dessa
områden.

I Gislaveds kommun finns följande utpekade områden som riksintresse för kulturmiljövård:
1. Sandvik
2. Villstad
3. Finnvedens folkland
Föreslagna LIS-områden gränsar endast i någon mån till riksintressena, varför påverkan inte bör 
bli stor.

9. Kättelsjömossen
10. Härydsmossen och Rövamossen
11. Isberga
12. Örnaholm
13. Ettö
14. Ingelsbo
15. Vattlasjöområdet
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Miljökonsekvenser
I MKB: n beskrivs det tematiska tillägget, samt nollalternativets översiktliga och generella
konsekvenser avseende biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv,
mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och
kulturlämningar och annat kulturarv. Upplägget på redovisningen utgår från innehållskraven i
MKB enligt 6 kap MB. Under varje rubrik görs en jämförelse mellan alternativen
(Nollalternativ och planförslag).

Vid behov ges förslag på förebyggande åtgärder som kan tar bort eller minskar de eventuella
negativa följderna. Konsekvenser och åtgärdsförslag i detalj kommer att hanteras i kommande 
prövningar, när detaljlokalisering och utformning av tänkt exploatering är bestämd.

BEFOLKNING, BEBYGGELSE OCH HÄLSA
Nollalternativet
Alternativet innebär att utbyggnaden av strandnära utvecklingsområden inte grundas på
något tematiskt tillägg till översiktsplanen.

Alternativet innebär att det inte finns någon kommunal styrning av vilka områden som
landsbygdsutveckling bör ske. Detta skapar en osäkerhet hos kommuninvånarna om vad
som gäller. Det kan också skapa en osäkerhet för framtida exploatörer, då kommunens politiska 
vilja kring landsbygdsutveckling inte är redovisad. I värsta fall kan detta leda till att en exploatör
väljer en annan kommun att exploatera i, vilket direkt strider mot syftet med att skapa en
levande landsbygd.

Sjönära tomter är attraktiva. I nollalternativet får man svårigheter att erbjuda attraktiva
boendeformer, vilket i sin tur kan medföra att istället för att få en inflyttning så fortsätter
utflyttningen från landsbygden att öka. I värsta fall kan man som ”nybyggare” välja en annan
kommun att bosätta sig i. Utflyttningen från kommunen riskerar att öka men risken för ned-
skärningar i både serviceutbud och kollektivtrafik ökar också, som i sin tur kan medföra att 
bilberoendet inom kommunen stiger. Detta kan påverka miljömålet ”Begränsad klimatpåverkan” 
negativt inom kommunens gränser. Bedömningen är att det i första hand gäller att exploatera 
de områden som gränsar till en redan samlad bebyggelse, eller områden som har verksamheter 
som behöver utvecklas för turism eller fritidsverksamhet. Att samla den strandnära bebyggelsen 
till platser som har en befintlig bebyggelse, främst i tätortsnära lägen, har många fördelar. Bland 
annat är det mer ekonomiskt att dra kommunalt vatten och avlopp och de boende får närmare 
service av olika slag, såsom skola och dagligvaruhandel. Man får också ha kvar mycket av den
sammanhängande orörda naturen som är en stor tillgång i Gislaveds kommun. Planförslaget
bedöms bidra till att befolkning inom kommunen ökar och att man skapar en levande lands-
bygd.

Samlad bedömning
Planförslaget bedöms medverka till positiva konsekvenser, då det kan bidra till en större
inflyttning inom kommunen, vilket ger ett bättre underlag till service, landsbygdsutveckling
och kollektivtrafik. Kollektivtrafiken skulle även kunna komma att utökas i turtäthet till och från
dessa områden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser.
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MARK, DJUR, VÄXTER OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Nollalternativet
Att peka ut utvecklingsområden som är lämpliga för strandnära exploatering bedöms som
positivt. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför att man erhåller en mycket otydlig
styrning och får ur både landskapsbildssynpunkt och naturmiljösynpunkt ses som sämre än
planförslaget. En spridd utbyggnad, som nollalternativet medför, bedöms medföra en mer
negativ påverkan på naturmiljön än om man har en styrning mot vissa områden, även om
kommunen har möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom
prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning. Genom det
tematiska tillägget kan kommunen tidigare och på ett mer systematiskt och genomtänkt sätt
ta ställning till vilka av områdena som man bör hänvisas till. Konflikter kan minimeras och
eventuellt stoppas i tidiga skeden. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser.
Totalt sett medför dock 0-alternativet, att färre strandnära områden exploateras, vilket ändå
kan vara positivt för växter och djur mm i förhållande till planförslaget.

Planförslaget
Gislaveds kommun har goda förutsättningar för att använda sig av LIS-områden, eftersom
man har 388 sjöar. Den sammalagda strandlängden i kommunen är 1300 km. Sjöarna
omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna. Strandskyddet omfattar land- och
vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt vattenstånd (strandskyddsområde).
Både landsidan och vattensidan utgör således strandskyddsområden.
Länsstyrelsen får utöka strandskyddet till 300 meter.

Det tematiska tillägget föreslår utvecklingsområden i anslutning till sjönära lägen och i något
fall i sjön. Ambitionen från kommunens sida är dock att ny- och tillbyggnad sker på
ett långsiktigt hållbart sätt. Sjönära utvecklingslägen har valts med restriktion i förhållande till
natur – och kulturmiljö, planförslaget handlar inte om att minska allmänhetens tillgänglighet
till strandzonen, snarare tvärtom. Genom en strandnära exploatering kan allmänheten få
tillgång till områden som de tidigare inte har haft, vilket även gynnar friluftsliv och turism.
Hela planarbetet handlar om att hitta en bra avvägning mellan enskilda och allmänna intressen. 
I det fortsatta arbetet med detaljplaneläggning och lokaliseringsprövning av enstaka fastigheter 
som omfattas av de generella strandskyddsbestämmelserna kan dispens från strandskyddet 
behöva sökas. I dessa prövningar kommer allmänhetens tillgänglighet till stranden och påverkan 
på växt- och djurliv att konsekvensbeskrivas.

Några av de föreslagna LIS-områderna ligger i eller i närheten av Natura 2000, naturreservat, 
kulturreservat, riksintresseområde för naturmiljö, riksintresseområde enligt 4 kap miljöbalken 
samt biotopskyddade objekt. För dessa områden kommer en stor restriktivitet att råda. Vid 
kommande detaljplaneläggningar kommer miljökonsekvensbeskrivningar att göras för att utreda 
hur detaljutformningen skall vara.

De utpekade berörda områden har stora biologiska och landskapsbildsmässiga värden.
Många har även stora värden för kulturmiljön. Påverkan på dessa områden beror till stor del
på detaljlokalisering och detaljutformning. Det är svårt att på denna övergripande nivå
bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Risk för negativ påverkan finns, men det bör vara
relativt lätt att undvika konflikter genom att detaljstudera områdena ur natur- och kulturmiljösyn-
punkt. Detta medför att konsekvenserna bedöms som relativt begränsade. En del av områdena 
kan även påverkas positivt och gynnas av en exploatering. Ett exempel på detta är område 37 
Isaberg, där de biologiska värdena kan bestå och tillgängligheten för allmänheten ökar genom 
att man kan komplettera området med fiskebryggor, bastuanläggningar etc. Bebyggelse och 
boende på landsbygden kan resultera i positiva effekter genom att det medverkar till att man har 
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ett landskapsbevarande som annars inte hade varit. Det finns inga motstående intressen i att 
detta kombineras med ett fritidsintresse, exempelvis en hästgård, camping, konferensanlägg-
ning eller liknande. En bebyggelsegrupp ger bättre möjligheter att lösa avloppsfrågorna på ett 
bra sätt, antingen genom att utveckla en gemensam avloppslösning med minireningsverk, eller 
få kommunalt vatten och avlopp. Med en bebyggelsegrupp är det också möjligt att lösa frågor 
som rör gemensam skötsel av ängs- och hagmarker och kanske också att samlas kring gemen-
samma intressen. Goda möjligheter finns också att åstadkomma lokala lösningar för energian-
vändning t.ex. genom solceller, solvärme och biobränsle. Det går också att se möjligheterna för 
att utveckla en lokal livsmedelsproduktion samt besöksnäring.

Det är viktigt att den biologiska och hydrologiska sammansättningen inte påverkas eller för-
ändras. Om detta sker kan vissa områden förlora sitt värde för växt- och djurliv, och negativa 
konsekvenser kan uppstå. Ytterligare utredningar bör utföras vid detaljplaneläggning. Samman-
fattningsvis kan sägas att i vissa LIS-områden kommer naturmiljöer med allmänna värden för 
djur- och växtliv att omvandlas till exploaterade miljöer med litet utrymme för skydd, födosök och 
föryngring. Konsekvenserna av en utbyggnad inom dessa föreslagna områden bedöms inte bli 
så stora eftersom ersättningsmiljöer finns i stor utsträckning.

Samlad bedömning
Påverkan på mark, landskap, djur, växter och biologisk mångfald beror till stor del på detalj-
lokalisering och detaljutformning. Därför är svårt att på denna övergripande nivå bedöma hur 
stora konsekvenserna kan bli. Risker för negativ påverkan finns i både nollalternativet samt i det 
tematiska tillägget, men det bedöms vara relativt lätt att undvika konflikter genom detaljstudier 
som sker vid detaljplanering. Åtgärder kan också genomföras som minskar eller tar bort de ne-
gativa konsekvenserna. Det tematiska tillägget ger en bra politisk styrning för vilka områden som 
är möjliga för en exploatering, något som ökar möjligheterna att minimera påverkan på viktiga 
naturområden. Att inte peka ut områden (nollalternativet) medför att man har en otydlig styrning 
och risken är stor att man får en spridning av enstaka bebyggelse och verksamheter. Detta gäller 
naturligtvis för områden som inte är skyddade med lagstiftning. Dessa negativa konsekvenser 
för naturmiljön bedöms vara större än de negativa konsekvenserna av att exploatera strandnära 
områden enligt det tematiska tillägget.

Föreslagna åtgärder
I samband med fortsatt planering av föreslagna LIS-områden måste ett ökat behov av vatten-
anläggningar i anslutning till bostadsområden, fritidsbyar och campingområden beaktas och 
planeras för så att de lämpligaste platserna för detta väljs ut med stor hänsyn till vattenbrynets 
känslighet.

LANDSKAPSBILD
Nollalternativet
Nollalternativet antas inte medföra några förändringar på landskapsbilden. Tillfälliga förändringar 
kan uppstå i samband med skogsbruksåtgärder skogsmark omvandlas till hygge. Även föränd-
ringar i form av omföring av lövskog till barrskog, kan förändra landskapets karaktär. De största 
och mest negativa förändringarna uppstår om åkermark omvandlas till skogsmark och öppet 
landskap därmed omvandlas till slutet landskap.

Planförslaget
Ett genomförande av planen innebär det kommer att ske en omvandling av obebyggd mark
till bebyggd mark på ett antal områden. När skogsmark tas i anspråk kan omvandlingen
upplevas som att sår uppstår i ett sammanhängande skogsområde. När odlingsmark tas i
anspråk kan upplevelse av fri rymd och historiska sammanhang gå förlorade. Från vattnet
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sett uppstår brott mot horisonten. Generellt bedöms att ett genomförande av planen inte medför 
några större konsekvenser för landskapsbilden. Utbyggnaden är genomgående småskalig, och 
förändringarna kommer främst att upplevas lokalt. Bebyggelsen kan till och med främja skötseln 
av ängs- och hagmarker och på detta sätt bidra till att hålla landskapet öppet.

Samlad bedömning
Nollalternativet antas inte medföra några betydande förändringar på landskapsbilden, även
om tillfälliga förändringar kan uppstå på grund av traditionellt skogsbruk. Inga stora negativa
konsekvenser bedöms uppstå. Konsekvenserna av byggnation inom de utpekade LISområdena
bedöms sammantaget bli liten, det handlar småskalig utbyggnad där
ianspråktagandet inte antas medföra större förändringar.

Föreslagna åtgärder
Landskapsbilden förändras mindre om byggnader utformas med material och färger som
smälter in i det omgivande landskapet. Dessa frågor kommer att uppmärksammans i
samband med detaljplaneläggning.

KULTURMILJÖ
Nollalternativet
Nollalternativet bedöms påverka kulturmiljön negativt, då exploatering av strandnära
områden kan ske längs med alla sjöar inom kommunens gränser. Påverkan blir särskilt tydlig
inom områden som saknar formellt skydd genom lagstiftning. Förutsättningarna för att ha en
fortsatt beteshävd inom landskapet bedöms vara mindre i nollalternativet jämfört med
planförslaget. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser.

Planförslaget
Inget område som klassas som kulturreservat berörs av de utpekade utvecklingsområdena. I
samband med detaljplaneläggningen bör särskild hänsyn tas till värdefulla kulturmiljöer.
Vissa områden bör exploateras varsamt och särskilt bör exploateringsgraden och områdets
gestaltning beaktas. Genom det tematiska tillägget finns riktlinjer där man på ett genomtänkt
sätt har tagit ställning till vilka områdena som en eventuell exploatering bör hänvisas till.
Konflikter kan på så sätt undvikas i känsliga kulturmiljöer. Ytterligare kulturmiljöutredningar
görs i samband med detaljplaneläggning.

Planförslaget bedöms bidra positivt till att skapa en levande landsbygd. Förutsättningarna för
att hålla landskapet öppet bedöms öka i och med att fler människor flyttar till landsbygden.
Fortsatt bete av kulturmarkerna är en förutsättning om kulturhistoriska värden skall behållas.
Den öppna odlingsmarken är viktig ut landskapsbildsynpunkt. Det är svårt på denna
övergripande nivå bedöma hur stora konsekvenserna kan bli. Man kan dock säga att det
finns en risk för negativ påverkan på kulturmiljön vid större exploateringar, och frågan ska belysa
i detaljplaneskedet.

Samlad bedömning
Att peka ut utvecklingsområden bidrar till att skapa en levande landsbygd, och skapa bättre
förutsättningarna för att det gamla kulturhistoriska landskapet sköts . Nollalternativet kan ge
negativa konsekvenser, speciellt för de kulturhistoriska områden som saknar lagskydd. Även
om kommunen kan påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom prövningar i
samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning, så är risken större att
kulturmiljöintressena inte alltid hanteras på rätt sätt när bedömningen sker i varje enskilt fall,
planförslaget ger riktlinjer för att hantera frågorna i ett helhetsperspektiv.



7MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING LANDSBYGDSUTVECKLING I STRANDNÄRA LÄGEN I GISLAVEDS KOMMUN

Föreslagna åtgärder
Utformning av bebyggelse inom värdefull kulturmiljö måste ske med stor hänsyn till de
kulturhistoriska värdena. En särskild utredning avseende påverkan på kulturmiljön bör
upprättas i samband med detaljplaneläggning, inom områden med värdfull kulturmiljö.
Eventuella fornlämningar måste utredas och hanteras i enlighet med Kulturminneslagens
bestämmelser.

NATURRESURSER
Nollalternativet
Utan styrning i kommunen om hur man vill att bebyggelse skall placeras finns viss risk för att
bebyggelse eller andra anläggningar inkräktar på naturresurser i kommunen. Kommunen har
visserligen möjlighet att påverka bebyggelseutvecklingen i strandnära lägen genom
prövningar i samband med strandskyddsdispenser och bygglovsprövning men kommer inte
att ha någon helhetssyn.

Planförslaget
Det tematiska tillägget gör att kommunen i ett tidigt skede samlar bebyggelse och annan
rörelse i strandnära lägen till de platser där de inte kommer i konflikt med naturresurserna.
Kommunen kan i tidigt skede kunna ta ställning till var exploatering är lämplig. Konflikten
med naturresurser bedöms bli försumbar.

Samlad bedömning
Genom det tematiska tillägget till översiktsplanen kan kommunen skapa en helhetssyn och
på ett genomtänkt sätt ta ställning till vilka av områdena som en exploatering är lämplig.

VATTEN OCH KLIMAT
Nollalternativet
I nollalternativet finns inga utpekade områden där strandnära exploatering avses ske. Detta
innebär att en exploatering kan genomföras längs med alla sjöar inom kommunens gränser
och svårigheter kan då uppstå med att samla bebyggelsen i grupper. Möjligheterna till att
etablera gemensamma avloppslösningar, infrastruktur och dyl. minskar I nollalternativet finns
risk för negativa konsekvenser, eftersom samordning inte kan ske.

Planförslaget
Det tematiska tillägget bidrar till att strandnära bebyggelse kan samlas i grupper på utpekade
platser. Detta kan ge positiva effekter genom att gemensamma avloppslösningar,
infrastruktur och energianvändning med solceller och dyl. kan användas gemensamt. Vid
förtätning kan även gamla enskilda avloppslösningar ersättas och kopplas på en gemensam
avloppsanläggning. Detta bedöms medföra positiva effekter avseende utsläpp och påverkar
därför den ekologiska statusen i kommunens vattendrag. Självklart innebär en strandnära
exploatering ett ökat befolkningstryck på strand och vattenzonen. Beroende på
exploateringsgrad och vilka etableringar som sker kan de negativa effekterna variera, och
därför är det svårt att i nuläget göra den bedömningen. Olika vattendrag är också olika
känsliga för olika påverkan. I samband med dispensansökan från strandskyddsbestämmelserna
kommer effekter och konsekvenser av den tänkta verksamheten att beskrivas. I Gislaveds kom-
mun finns sjön Bolmen som utgör dricksvattentäkt till ett antal kommuner, tio av de förslagna 
utvecklingsområdena för strandnära exploatering berör Bolmen. Lokaliseringen av ny bebyg-
gelse i de områdena är extra viktig och att dricksvatten, avlopps- och dagvattenhanteringen sker 
på ett säkert sätt.
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Samlad bedömning
Totalt bedöms de positiva konsekvenserna med möjlighet till gemensamma avlopps-,
infrastruktur- och energilösningar överstiga de eventuellt negativa effekterna i nollalternativet.
Nollalternativet bedöms kunna medföra negativa konsekvenser.

Luft
Ett av de största hoten med det ekologiskt hållbara utvecklingsarbetet är brister i
infrastrukturen, där järnväg och busstrafik till stor del kan täcka behoven inom
transportsektorn.

Nollalternativet
Nollalternativet bedöms medföra ett ökat bilberoende, då underlag för att utveckla
kollektivtrafiken saknas.

Planförslaget
Planförslaget kan medföra ökad trafik, då boende på landsbygden ofta har dubbel bilpark i
en familj. Boendet på landsbygden kan också medföra ökad vedeldning, vilket kan vara
något negativt. Dock anses inte detta medföra någon stor negativ påverkan så att
utbyggnaden på landsbygden skulle begränsas.

Samlad bedömning
Planförslaget kan på sikt medföra att kollektivtrafiken ökar på landsbygden, det finns bättre
underlag för att utveckla kollektivtrafiken och linjer kan byggas ut och turtätheten kan öka.
Det finns ökade förutsättningar för att öka det kollektiva resandet istället för att använda egen
bil. Nollalternativet bedöms medföra negativa konsekvenser.

SOCIALA OCH EKONOMISKA KONSEKVENSER
Hållbar utveckling är ett övergripande politiskt mål på både central och regional nivå.
Kommunalt i Gislaved är arbetet för en hållbar utveckling en prioriterad fråga.

Nollalternativet
0-alternativet bedöms påverka de sociala och ekonomiska parametrarna negativt eller inte
alls. Dels kan den kommersiella och kommunala servicen minska med minskat
befolkningsunderlag, dels motverkar 0-alternativet också tillgängligheten till platser som kan
utvecklas för friluftslivet.

Planförslaget
Planförslaget kan medföra ett ökat underlag på landsbygden för att kunna upprätthålla
kommunal och kommersiell service. Tillgängligheten till naturen ökar och därmed också
livskvaliteten för många .Ökar tillgängligheten till naturen kan också turismen öka genom att
de kan nå ut till dessa platser. Om turismen ökar och kan också andra näringsidkare i
kommunen få möjligheter att utvecklas och växa.

Samlad bedömning
Det tematiska tillägget bedöms medföra att den kommunala och kommersiella servicen kan
öka på landsbygden och det anses som positivt. Människor känner sig trygga när detta finns
i dess närhet. Om tillgängligheten till naturen ökar genom att man underlättar för friluftslivet
kan också människor som inte annars hittar ut till naturen komma dit. Tillgängligheten kan
också medföra att rörelsehindrade lättare kan komma ut i naturen. Nollalternativet bedöms
vara negativt både socialt och ekonomiskt.
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SAMMANFATTNING
Den totala ytan för Lis-utpekande i planförslaget är schablonmässigt ritade. En utbyggnad av
föreslagna utvecklingsområden enligt det förslag som presenteras här medför vissa effekter
på den allemansrättsliga tillgängligheten och på villkoren för djur- och växtliv. Överlag medför
förslagen att det anläggningsbaserade friluftslivet stärks inom föreslagna
utvecklingsområden medan det rörliga friluftslivet och djur- och växtliv kan få vissa lokalt
försämrade villkor. Vid framtagandet av LIS-områden har platser med höga värden för djur
och växtliv och med hög allemansrättslig tillgänglighet i regel undantagits. I planen har
generellt en fri passage mot sjön lämnats utanför LIS-området. Detta säkerställer den
allemansrättsliga tillgängligheten till strandzonen och värnar miljöer och strukturer som har
höga värden för djur- och växtliv. På några platser går en fri passage inte att lösa på grund
av redan ianspråktagen mark.

I de fall där områden med låg exploateringsgrad och mark med natur-, kultur-, eller
friluftsvärden tas i anspråk ställs krav på ytterligare utredningar och ställningstaganden i
senare planeringsskeden. Sammantaget bedöms att ett genomförande av planen tillgodoser
strandskyddets syften att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till strandområden och
bevara goda livsvillkor för djur- och växt livet på land och i vatten.

Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte riskera att överskridas. I flera av de utpekade
LIS-områdena är en förbättring av nuvarande avloppslösningar en förutsättning för
utvecklingen.

Enligt plan- och bygglagen ska en översiktsplan innefatta en konsekvensanalys. Om
analysen visar på att betydande miljöpåverkan kan antas ska en miljöbedömning göras som
ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning, MKB. De miljökonsekvenser som kan uppstå
är översiktligt analyserade och anses inte i detta skede vara så betydande att någon
miljökonsekvensbeskrivning MKB behövs. I samband med en större etablering av bostäder
eller verksamhet i anslutning till någon av sjöarna bör en ny miljöbedömning upprättas för att
klargöra de då rådande förhållandena.
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §44 Dnr: KS.2013.96 0

Antagande av LIS-plan, Landsbygdsutveckling i strandnära läge,
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Genom en förändring i Miljöbalkens strandskyddslagstiftning 2009 gavs
möjligheten att i särskilt utvalda områden utveckla bostadsbebyggelse eller
verksamheter inom strandskyddat område. Avsikten är att en sådan utveckling
ska bidra till landsbygdsutveckling och stärka befintlig service. En exploatering
inom strandskyddat område får dock inte strida mot strandskyddets syfte att
trygga allmänhetens tillgänglighet till stränderna och att tillgodose goda
livsvillkor för djur- och växtliv långsiktigt.

Bedömningen av vilka områden som är lämpliga för landsbygdsutveckling i
strandnära läge ska göras i den kommunomfattande översiktsplanen. Därför
har ett förslag till tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan, ÖP06,
arbetats fram av Styrgruppen för ÖP. Förslaget samråddes mellan 15 juni och
30 augusti och bearbetades därefter utifrån inkomna synpunkter.
Kommunstyrelsen beslutade den 5 november 2013 att det reviderade förslaget
till LIS-plan skulle ställas ut under perioden 15 november 2013 till 15 januari
2014. Utställningen har genomförts, inkomna synpunkter har sammanställts till
ett utställningsutlåtande och planförslaget har reviderats.

Förslaget till tematisk tillägg till den gällande översiktsplanen för Gislaveds
kommun, Landsbygdsutveckling i strandnära läge, omfattar 37 områden vid 18
sjöar och två vattendrag i kommunen. Omkring 6,9 % av de berörda sjöarna
och vattendragens strandlinje föreslås att utgöra LIS-områden. Till planen har
också en miljökonsekvensbeskrivning, MKB, tagits fram.

Beslutsunderlag
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds kommun, januari 2014,
antagandehandling.
Miljökonsekvensbeskrivning Landsbygdsutveckling i strandnära lägen i Gislaveds
kommun, januari 2014.
Utställningsutlåtande för tematiskt tillägg till översiktsplan för Gislaveds
kommun - Landsbygdsutveckling i strandnära läge, 2014-01-20.
Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, § 22

Yrkande
Sven-Erik Karlsson (M): Att återremittera ärendet.

Håkan Josefsson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S), Agneta
Karlsson och Ann-Katrin Strand (FP): Avslag på Sven-Erik Karlssons (M)
återremissyrkande och bifall till liggande förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Sven-Erik Karlssons återremissyrkande och
Håkan Josefssons avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar att
ärendet ska avgöras i dag.

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång.
Ja-röst för Håkan Josefssons (C) avslagsyrkande
Nej-röst för Sven-Erik Karlssons (M) återremissyrkande.
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 44 (forts.)

Omröstningsresultat
Med 12 ja-röster mot 1 nej-röst och en röst som avstår beslutar
kommunstyrelsen att ärendet ska avgöras i dag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på liggande förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta LIS-planen, Landsbygdsutveckling i strandnära läge
och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta utställningsutlåtandet för förslaget till LIS-plan, Landsbygdsutveckling
i strandnära läge, daterat den 20 januari 2014,

att anta förslaget Landsbygdsutveckling i strandnära läge i Gislaveds
kommun, januari 2014, inklusive miljökonsekvensbeskrivning som tillägg
till den kommunomfattande översiktsplanen,ÖP06, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att i arbetet med den nya
kommunomfattande översiktsplanen (ÖP 15) inarbeta och aktualisera
LIS-planen.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan återkommer vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Utställningsutlåtande för tematiskt tillägg till
översiktsplan för Gislaveds kommun –
Landsbygdsutveckling i strandnära läge

Utlåtande
Tillägget till översiktsplanen för Gislaveds kommun har varit utställd under tiden 15 november 2013
till och med 15 januari 2014.

Annonsering skedde i lokaltidningar en vecka innan utställningens början. Planhandlingarna har varit
tillgängliga för allmän granskning på följande platser:

Kommunhuslokaler Södergatan 2 och Norra Storgatan 8 i Gislaved
Kommunens bibliotek och bokbuss
Tallberga Köpcentrum
Statoil, Skeppshult
ICA Supermarket, Smålandsstenar
Lantmännen i Burseryd
Tempo, Reftele
Hemköp, Anderstorp
Isaberg Mountain Resort
samt på kommunens webbplats, gislaved.se.

Samråd har skett genom remissförfarande med berörda statliga och kommunala instanser. Utöver
inkomna yttranden under utställningstiden, hänvisas här även till skriftliga yttranden som inkommit
under samrådsskedet. Dessa har sammanställts i en samrådsredogörelse med kommentarer till
yttranden. Den vars yttrande helt eller delvis inte har tillgodosetts under samrådsskedet har även
haft möjlighet under utställningsförfarandet enligt PBL att inkomma med yttrande.

I utställningsutlåtandet finns inkomna yttranden sammanfattade och kommenterade.

Följande ändringar har gjorts i planhandlingarna efter utställningen till följd av inkomna synpunkter:

Komplettering under respektive område

Nr 2 Örsjön

Under rubriken ”Naturvärdes och statusklassning”: Ändras till God ekologisk status

(Sjön redovisar god ekologisk status vilket är en förbättring från tidigare måttlig status. Förändringen

bedöms inte påverka LIS-områdets lämplighet. )

Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”:

Transportled för farligt gods, kan innebära begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De risker

transport av farligt gods medför bör beaktas i samband med detaljplanering eller

tillståndsansökningar för enskilda bygglov.

Justering av områdets avgränsning.
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Nr 3 Broaryd

Justering av områdets avgränsning.

Nr 5, 6 och 7 Storasjön

Under rubriken ”Naturvärdes och statusklassning”: Ändras till Måttlig ekologisk status

(Den ekologiska statusen har sjunkit från god till måttlig status. Fisksamhällets sammansättning i sjön

ligger till grund för denna bedömning. Någon specifik typ av påverkan indikeras inte. Förändringen

bedöms inte påverka LIS-områdets lämplighet.)

Nr 11 Villstad

Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”:

Transportled för farligt gods, kan innebära begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De risker

transport av farligt gods medför bör beaktas i samband med detaljplanering eller

tillståndsansökningar för enskilda bygglov

Nr 25 Karshultasjön

Utgår

Nr 26 Bollbynäs

Utgår

Nr 27 Våthultsstöm

Utgår

Nr 28 Sandshult

Utgår

Nr 29 Sjölid

Utgår

Nr 30 Illerås

Utgår

Nr 31 Kyrksjöns badplats

Utgår

Nr 32 Södra Gussjön

Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”: Transportled för farligt gods, kan innebära

begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De risker transport av farligt gods medför bör beaktas i

samband med detaljplanering eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov

Nr 33 Stugvik

Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”: Transportled för farligt gods, kan innebära

begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De risker transport av farligt gods medför bör beaktas i

samband med detaljplanering eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov

Nr 35 Hestraviken

Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”: Transportled (järnväg) för farligt gods, kan innebära

begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De risker transport av farligt gods medför bör beaktas i

samband med detaljplanering eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov

Nr 36 Udden
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Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”:

Transportled (järnväg) för farligt gods, kan innebära begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De

risker transport av farligt gods medför bör beaktas i samband med detaljplanering eller

tillståndsansökningar för enskilda bygglov

Nr 37 Isaberg

Under rubriken ”Områdets tänkta utveckling”: Transportled för farligt gods, kan innebära

begränsningar för att uppföra ny bebyggelse. De risker transport av farligt gods medför bör beaktas i

samband med detaljplanering eller tillståndsansökningar för enskilda bygglov

Nr 41 Norra Vallsjön

Under rubriken ”Naturvärdes och statusklassning”: Ändras till God ekologisk status

(Sjön redovisar god ekologisk status vilket är en förbättring från tidigare måttlig status. Förändringen

bedöms inte påverka LIS-områdets lämplighet.)

Nr 42-44 Stengårdshultasjön

Under rubriken ”Naturvärdes och statusklassning”: Ändras till Måttlig ekologisk status

(Den ekologiska statusen har sjunkit från god till måttlig status. Fisksamhällets sammansättning i sjön

ligger till grund för denna bedömning. Eventuell påverkan bedöms inte utgöras av försurning eller

övergödning. Förändringen bedöms inte påverka LIS-områdets lämplighet.)

Därutöver har följande korrigeringar av planhandlingarna gjorts:

kommunens ställningstagande till översvämningsrisker och ras- och skredrisker förtydligas under

rubriken ”Ställningstagande” sid 20 där följande kompletteringar görs:

Översvämning
Vilka åtgärder som ska göras får bedömas i varje enskilt fall. Översvämningsrisken ska beaktas vid
planering och bygglovsgivning.

Skred och ras
Vid bedömning av ett områdes lämplighet för byggnation är det viktigt att undersöka geologiska
förutsättningar mer detaljerat. När de geotekniska förutsättningarna undersöks så är det även viktigt
att ta effekterna av ett förändrat klimat i beaktande.

Angående kulturmiljö
I avsnittet om ”Krav för utpekande av LIS-områden” sid 6 görs kompletteringar angående gällande
lagstiftning för kulturmiljö och fornlämningar. Vidare kompletteras också under kapitlet ”Plan” sid 20
skrivningarna angående behovet hänsyn till kulturhistoriska lämningar.

Inkomna yttranden
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Under utställningstiden har yttranden från följande inkommit till Gislaveds kommun:

Myndigheter:
Vaggeryds kommun
Hylte kommun
Falkenbergs kommun
Länsstyrelsen (erna)
Socialnämnden
Barn- utbildningsnämnden
Kulturnämnden
Bygg- och miljönämnden

Övriga:

Johan Hjalmarsson
Smålandstenars samhällsförening
Marcus Holmgren
Sveaskog
Toppen på Gislaveds kommun

Därutöver har även yttranden inkommit under samrådsförfarandet. Se samrådsredogörelsen daterad
den 2013-11-01.

Yttrande från statliga och kommunala myndigheter/nämnder m.fl.

Vaggeryds kommun

Enligt skrivelse 2013-12-12

Vaggeryds kommun är positiv till planförslaget.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Hylte kommun

Enligt skrivelse 2013-12-13
Hylte kommun är positiva till Bolmenområden särskilt Skinnebo. Möjlighet till ev. samarbete
angående kommunal service med LIS-områden i Hylte kommun, i övrigt inga synpunkter.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Falkensbergs kommun

Enligt skrivelse 2014-12-18

Falkenbergs kommun har inget att erinra mot planförslaget.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Länsstyrelsen i Jönköping

Enligt skrivelse 2014-01-14

Kontroll enligt kap. 12 PBL

Riksintressen
Länsstyrelsen vill påminna om att inom riksintresse skall prövningen av tillgänglighet för allmänheten
och påverkan av växt- och djurliv vara särskilt noggrann.

Kommentar: Synpunkten noteras.
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Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen påpekar att nya statusklassningar har tillkommit under utställningstiden. Dessa ska
inarbetas i kommande översiktplanering. I detta sammanhang ska tydligare anges hur VA-frågorna
ska lösas inom utpekade LIS-områden.

Kommentar: Synpunkten noteras och justeringar görs i planförslaget .

Mellankommunal samordning

Länsstyrelsen anser inte att det finns behov av ytterligare samordning.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Totalt redovisar översiktsplanen 44 LIS-områden. Av översiktsplanen framgår vad kommunen anser
är landsbygd samt att kommunen bedömer att tillgången på stränder är god. Länsstyrelsen anser att
områdena utpekade vid Karshultasjön, Majsjön, Illeråsasjön och Kyrksjön inte uppfyller kriteriet i 7
kap § 18 punkt § Miljöbalken, vilket betyder att Länsstyrelsen inte delar kommunens uppfattning om
att dessa områden är lämpliga för utveckling landsbygden.

Kommentar: Planförslaget justeras efter inkommen synpunkt. Områdena tas bort från planförslaget.

Hälsa och säkerhet med mera
Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen har en tillräcklig redovisning av hur frågor om människors

hälsa och säkerhet. Men påminner om att man ändå behöver beakta dem i kommande

detaljplanearbete

Kommentar: Synpunkten noteras, och kommunen ser också ett behov av beakta frågorna i
kommande detaljplanearbete.

Socialnämnden

Enligt skrivelse 2013-12-18

Område nr 3 Broaryd bör utökas mot nordväst för att möjliggöra trygghetsboenden. I övrigt inga
synpunkter.

Kommentar: Synpunkten noteras, och kommunen kompletterar området med en utökning i
nordväst.

Barn- och utbildningsnämnden

Enligt skrivelse 2012-12-16

LIS-utpekande kan medverka till ökat byggande och inflyttning som gynnar landsbygdsskolorna. Inget
att erinra mot planförslaget.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Kulturnämnden

Enligt skrivelse 2013-12-16

Kulturnämnden kvarstår med de synpunkter som lämnades i samrådsyttrandet.

Kommentar: Synpunkten noteras, och kommunen kompletterar planförslaget enligt inkommen
synpunkt.

Bygg- och miljönämnden
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Enligt skrivelse 2014-01-08

Bygg- och miljönämnden har ingen erinran mot planförslaget.

Kommentar: Synpunkten noteras.

Yttrande från övriga

Johan Hjalmarsson

Enligt skrivelse 2014-01-15

Den norra delen av LIS- området i Sunnaryd vore bra att inte LIS-utpeka då det vore synd att
förstöra de naturvärden som finns där idag. Idag är det ett promenadstråk. Vore bra som ett
komplement till den befintliga bebyggelsen istället för att bli ytterligare förtätat. Bebyggelsen inom
LIS-området bör också begränsas till ett plan.
Kommentar: Synpunkten noteras. Prövning av negativ påverkan av växt och djurliv och allmänhetens
tillgänglighet görs i samband med strandskyddsdispens eller detaljplanering. Bebyggelsens höjd
kommer att prövas i samband med bygglovgivning eller detaljplanering .

Smålandstenars samhällsförening
Enligt skrivelse 2014-01-15

Påtalar återigen att området kring Ågårdskvarn bör utpekas som LIS-område. Man vill också att
gamla Västbo Transports område och remsan mellan Nissan och Nissastigen från Villstad Kyrkby till
utpekas som LIS-områden.

Kommentar: Området vid gamla Västbo Transport ligger inom vattenskyddsområdet för
Smålandsstenar och bör av den anledningen inte exploateras. Området mellan Nissan och
Nissastigen upp till idrottplatsen är ett område med översvämningsrisk. Området kring Ågårdskvarn
beaktas i arbetet med den kommande kommunomfattande översiktsplanen.

Marcus Holmgren

Enligt skrivelse 2013-11-18

LIS-området vid Örsjön skulle behöva utökas något för att kunna användas på att bra sätt.

Kommentar: Området justeras enligt inkommen synpunkt.

Sveaskog förvaltning AB

Enligt skrivelse 2014-01-15

Utpekandet av LIS-områden ligger helt i linje med Sveaskogs uppdrag att utveckla markinnehavets

alla värden, t.ex. att främja bebyggelse och turistverksamhet. Sveaskog rekommenderar dessutom att

ytterligare områden pekas ut och då gärna på Sveaskogs markinnehav.

Kommentar: Synpunkten noteras. Dessa frågor kommer att beaktas i arbetet med kommande
kommunomfattande översiktplanen.

Toppen på Gislaveds kommun
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Enligt skrivelse 2014-01-12

Hänvisar till föreningens samrådsyttrande och efterfrågar kommunens ställningstagande angående
Stengårdshultasjön och andra föreslagna områden.

Kommentar: Omfattningen av nuvarande LIS-områden i anslutning till Stengårdshultasjön-Lillesjön

bedöms som lämpliga i förhållande till befintlig bebyggelse och sjöns natur- och rekreationsvärden

utifrån syftet med LIS-området. De förslag som omfattar andra vattenområden än de i

samrådsförslaget upptagna avser kommunen att hänskjuta till kommande översiktsplaneprocess.



Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL 
 

1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 § 
kommunallagen  

Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och ersättare i 
fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer. 

Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande 
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande församlingarnas 
beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag (2006:369). 

 

 
2. Heltid och betydande del av heltid 
 

Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av heltid. Vad 
som menas med betydande del av heltid är en tolkning av kommunallagen.  
 
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5) att 40 %, 
motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner, borde vara en 
lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop. 1982/83:97 tar 
departementschefen upp 40 % - gränsen endast i fråga om utfästelse om 
visstidspension). 
 

3.  Efterskydd 

Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till 
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till sjukpension 
föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjuk- eller 
aktivitetsersättning.  
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde tillträder en 
anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt. 

4. Pensionsbehållning 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen av 
inkomstbasbeloppet (IBB). 



Om riksdagen eller regeringen beslutar om särskilda ekonomiska åtgärder som berör 
pensionsområdet, direkt eller indirekt, - t.ex. genom skattesystemet, eller vid 
omständigheter som ses som force majeure, ska avvikelse kunna göras från 
nedanstående normer. 

Normer 

Innan pension betalas ut 

För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar betalas 
ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att multipliceras 
med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1) dividerat med 
inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid utgången av 
kalenderåret (t+1).  

Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska 
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en tolftedel av 
det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet kalendermånader under 
kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar betalas ut. Uppräkningen sker 
vid utgången av den kalendermånad som närmast föregår den då pensionsbehållningen 
börjar betalas ut. 

Då pension betalas ut 

Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som gällande IBB 
ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen började betalas ut. 

 

 



Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) – 2013-10-20 

  



Bestämmelser om omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 1   Tillämpningsområde 

Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 
1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt 
minst 40 procent av heltid. 

Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i 
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte omfattats 
av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa dessa 
bestämmelser. 

 

§ 2   Stöd för återgång till arbete 

Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat omställningsstöd 
och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för förtroendevald som 
så önskar, i syfte att underlätta övergången till arbetslivet när en förtroendevald 
lämnat sitt (sina) uppdrag.  

Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller hennes 
omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde själv aktivt 
verkar för att få ett nytt arbete. 

Omställningsstöd för förtroendevalda 
 

§ 3   Aktiva omställningsinsatser 

Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och som inte 
fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.  

Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva omställningsinsatser samt vilken 
kostnadsram som ska gälla. De åtgärder som erbjuds kan exempelvis, som på 



arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande 
utbildning.  

Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt 
mellan olika individer. 

 

§ 4   Ekonomiskt omställningsstöd 

Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller 
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat sitt 
(sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.  

För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3 månader.  
Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.  

Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två första 
åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska omställningsstödet 
beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före avgångstidpunkten.  

Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen 
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller 65 år. 

För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den 
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. 

Det första årets utbetalning av ekonomiskt omställningsstöd samordnas inte med 
förvärvsinkomster. De två följande åren undantas årligen ett prisbasbelopp från 
samordning. 

Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den förtroendevalde 
på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid 
hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i Riksdagen eller 
regeringen. 

 

§ 5   Förlängt ekonomiskt omställningsstöd 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett 
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat 
sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast från 
61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt 
omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan 



utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan den 
förtroendevalde fyller 65 år.  

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller 
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt 
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes 
årsarvode året innan avgångstidpunkten.  

För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från 
den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.  

Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den 
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst 40 
procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får uppdrag i 
Riksdagen eller regeringen. 

 

§ 6   Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar. 

 

§ 7   Samordning 

Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med andra 
förvärvsinkomster om inte annat anges. 

 

8   Ansökan om omställningsstöd 

Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de 
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få 
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit 
emot sådan ansökan. 

 

§ 9   Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd 

En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna omställningsstöd, 
ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt omställningsstöd. 



Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd eller 
förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt belopp 
genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra anmälningsskyldighet eller 
på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall bort inse att utbetalningen var 
oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet återbetalas. 

Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt eller 
delvis avstå från efterkrav. 

  



Pensionsbestämmelser 

 

§ 1   Tillämpningsområde m.m. 

Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 § 
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller 
landstinget/regionen. 

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången 
i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte 
omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  

Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets 
omfattning, om inte annat anges. 

Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av 
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till 
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller uppnått 67 
års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den förtroendevalde skulle 
kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom ingivits. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska gälla 
och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m. som kan 
finnas motiverade. 

En pensionsmyndighet ska finnas. Med pensionsmyndighet avses den nämnd 
som enligt fullmäktiges beslut har i uppdrag att tolka och tillämpa 
pensionsbestämmelserna. 

 

§ 2   Pensionsförmånernas omfattning 

Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är: 

a.  avgiftsbestämd ålderspension 

b.  sjukpension    

c.  efterlevandeskydd   

d. familjeskydd 

 



§ 3   Avgiftsbestämd ålderspension 

En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i 
pensionsbestämmelserna.  

 

§ 4   Pensionsgrundande inkomst 

En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och 
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp. 

Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av den 
förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det 
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar. 

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och som 
under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller ledighet enligt 
föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan ledighet fått avdrag från 
sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten räknas om (höjas) med vad 
som avdragits. 

I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut till 
förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad arbetsinkomst, 
semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning som utgör 
traktamente eller kostnadsersättning.  

 

§ 5   Pensionsavgifter 

Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes pensionsgrundande 
inkomst enligt § 4. 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till 
och med 7,5 inkomstbasbelopp. 

Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande inkomsten 
som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den förtroendevalde har fyllt i 
32 a § LAS angiven ålder. Därefter är pensionsavgiften 4,5 procent på hela den 
pensionsgrundande inkomsten.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och som 
får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken (SFB) 
och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen befrias från sitt 
uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift tillgodoräknas under 



tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken (SFB). 

 Anmärkning 

Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den pensionsgrundande inkomsten året före 
den förtroendevalde beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till 
den förtroendevaldes pensionsbehållning. 

Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen, 
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent av 
samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas 
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande 
belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är 
pensionsgrundande. 

 
 
§ 6   Pensionsbehållning 

Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till en 
pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där den 
förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses summan 
av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun eller 
landsting/region.  

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt § 11. 

 

§ 7   Information 

Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om hans 
eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och 
avsättning av pensionsavgift.  

 

§ 8  Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen enligt § 
6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den förtroendevalde kan få 
allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt överenskommelse mellan den 
förtroendevalde och fullmäktige. 



Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension utbetalad 
inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till 
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av 
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.  

 

§ 9   Uppgiftsskyldighet  

Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten 
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av pensionsavgift. 
Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten besluta att avsättningen 
ska minskas i skälig omfattning.  

Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin 
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift avsätts, 
kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av pensionsavgift. 

Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet. 

 

§ 10   Sjukpension 

Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande 
del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § 
kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång. 

Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten 
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller 
aktivitetsersättning beviljades. 

Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda enligt 
AGS-KL. 

Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller 
aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller aktivitetsersättning 
upphör också rätten till sjukpension. 

Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att betalas 
ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt 
socialförsäkringsbalken kan lämnas. 

 



Anmärkningar 
1.   Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget 
(uppdragen).  

2.   Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för utbetalning av 
månadsersättning enligt AGS-KL. 

 

§ 11   Efterlevandeskydd   

Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att 
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller 
barn vid förtroendevalds dödsfall. 

Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till 
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till 
förmånsberättigad efterlevande under fem år. 

Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat 
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett 
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att 
ålderspensionen börjat utbetalas.  

Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka, registrerad 
partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till efterlevande barn 
eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden innan barnet fyller 20 
år.  

Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska pensionsbehållningen 
delas lika mellan förmånsberättigade barn. 

Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande om 
värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet året före 
utbetalning av förmånen börjar.  

 

§ 12   Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall 

Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare efter 
det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)  

 

 

 



§ 13   Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån 

Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen 
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som anges i 
18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal. 

  

§ 14   Ändringar av och tillägg till bestämmelserna 

Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg till 
pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar. 

 

§ 15   Finansiering 

För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och landsting/region. 

 

§ 16   Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och 
familjeskydd 

Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker 
månadsvis.  

Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras enligt 
de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde eller 
förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre månader efter det att 
pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan. 

 

§ 17   Uppgiftsskyldighet m.m. 

Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de 
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till 
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller 
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt 
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra 
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka. 
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.  
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Kommentar till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd 
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

 

I denna PM kommenteras Förslag till bestämmelser (2013-10–20) om 
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) mer i detalj. 

OPF-KL är utformat för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett 
(eller flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar 
även för förtroendevalda som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL 
eller andra pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner 
som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för 
förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns 
en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen 
samt samordning med förvärvsinkomst (bilagan är f.n. under utarbetning, kommer 
publiceras under november månad). 

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare 
(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 
avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-
KL att gälla.  

Detta gäller enligt huvudregeln även om den förtroendevalde senare tillträder ett nytt 
uppdrag hos kommunen och/eller landstinget/regionen. Med ” rätt till” inbegrips att 
den förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpensionsförmån, avgångsersättning 
eller livränta enligt PBF eller PRF-KL om ansökan härom ingivits. 

 

Allmänt om bestämmelserna  
OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och region/landsting. För 
att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Bestämmelser om omställningsstöd och pension gäller för förtroendevald som avses i 
4 kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller 
landsting/region, på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 
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procent av heltid, om inte annat anges i OPF-KL. Att betydande del av heltid anges till 
40 procent är en uttolkning av kommunallagen. Olika kommuner och 
landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis beroende på storlek, för 
omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i samband med 
fastställandet av det lokala regelverket. 

 

Innehållet är bl. a. en följd av att livsinkomstprincipen och arbetslinjen har tjänat som 
utgångspunkter för utformningen. Bestämmelserna ska underlätta och möjliggöra för 
förtroendevald att förena arbetsliv och uppdrag och därmed har bestämmelserna i 
möjligaste mån anpassats till de pensions- och omställningsavtal som gäller för 
anställda inom kommuner, landsting och regioner, liksom för anställda på 
arbetsmarknaden i övrigt.  

En annan ambition är att likalydande bestämmelser för förtroendevalda ska gälla 
oavsett om han eller hon har/har haft uppdrag hos kommun eller landsting/region. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 
omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd. Detta i syfte 
att öka chanserna för personer att kunna gå vidare i sin karriär, vilket följer 
arbetslinjen. Modellen blir också mer lik vad som gäller för anställda i kommuner, 
landsting och regioner. 

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-
KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen. Strukturen följer 
också AKAP-KL, bland annat är paragrafindelningen en annan än PBF och PRF-KL 
och momentnummer finns inte. 

Med fullmäktige avses kommunfullmäktige, landstingsfullmäktige och 
regionfullmäktige. 

Det förutses att fullmäktige utser en särskild ”pensionsmyndighet”, dvs. den nämnd 
som ska ha till uppgift att tolka och tillämpa pensions- och 
omställningsbestämmelserna.  

Någon nedre åldersgräns för att omfattas av bestämmelserna finns inte. 

För att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 
tidigare rekommenderade reglementen och bestämmelser. 
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Bestämmelser om omställningsstöd  

Allmänt 

Bestämmelserna om de olika omställningsstöden är helt ny. 

De avser i första hand att öka möjligheterna för en förtroendevald att röra sig mellan 
arbetsliv och uppdragstid. Huvudprincipen är att samtliga omställningsstöd ska ses 
som tidsbegränsade stöd. 

Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av kostnaden för de olika 
omställningsstöden. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  

 

Tillämpningsområde (§ 1) 

Bestämmelser om de olika omställningsstöden gäller för förtroendevald som avses i 4 
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommun eller landsting/region, 
på heltid eller betydande del av heltid, med sammanlagt minst 40 procent av heltid. 
Olika kommuner och landsting/regioner har olika förutsättningar, exempelvis 
beroende på storlek, för omfattningen av de politiska uppdragen vilket kan beaktas i 
samband med fastställandet av det lokala regelverket. 

Det bör noteras att det finns en skillnad mellan omställnings- och pensionsbestämmelsernas 
tillämpningsområde avseende uppdragets/uppdragens omfattning.  

Bestämmelserna om omställningsstöd gäller inte för förtroendevald som i tidigare 
uppdrag omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevalda.  

 

Stöd för återgång till arbete (§ 2) 

Omställningsstöden ska kunna kombineras med lämpliga aktiva insatser för 
förtroendevald som så önskar, för att han eller hon ska kunna återgå i arbete.  

 

Aktiva omställningsinsatser (§ 3) 

Bestämmelserna om aktiva omställningsinsatser gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt 
uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  
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Det finns inte fastställt vilka aktiva insatser en förtroendevald kan få eller hur mycket 
en insats får kosta. Det är upp till respektive fullmäktige (pensionsmyndighet) att 
fastställa kostnadsram och vad som ska gälla utifrån den förtroendevaldes 
förutsättningar. Tanken är att ledning ska kunna hämtas från bland annat 
omställningsavtal på arbetsmarknaden avseende typ av insatser och kostnadsram. 

 

Ekonomiskt omställningsstöd (§ 4) 

Bestämmelser om ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft 
ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent och som lämnat sitt uppdrag 
efter minst ett års sammanhängande uppdragstid hos (samma) kommun eller 
landsting/region. I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till 
landsting/region, eller vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om 
hantering av kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  

Ekonomiskt omställningsstöd kan utbetalas som längst under tre år och ska samordnas 
med förvärvsinkomster från och med år två, från samordning undantas dock ett 
prisbasbelopp. 

Ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 

 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd (§ 5) 

Bestämmelser om förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som 
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som 
lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst åtta års sammanhängande uppdragstid hos 
(samma) kommun eller landsting/region.  Det innebär att förlängt ekonomiskt 
omställningsstöd kan sökas av och utges till förtroendevald som fyllt 61 år och var 
minst 58 år när han eller hon lämnat sitt (sina) uppdrag - och i direkt anslutning - har 
fått ekonomiskt omställningsstöd utbetalt från avgångstidpunkten. 

I händelse av att förtroendevald går från uppdrag i kommun till landsting/region, eller 
vice versa, kan det vara lämpligt att det överenskoms om hantering av 
kvalifikationstider och eventuell kostnadsfördelning.  

För att få rätt till förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs att den förtroendevalde 
årligen inkommer med ansökan och kan styrka att han eller hon har försökt att hitta 
annan försörjning. 

Förlängt ekonomiskt omställningsstöd är att jämställa med inkomst av tjänst och är 
pensionsgrundande till allmän pension. 
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Övrigt (§ 7) 

Omställningsersättningarna ska samordnas/minskas med andra förvärvsinkomster om 
inte annat anges. 

Med förvärvsinkomst avses dels sådana inkomstslag som anges i 59 kap. 
socialförsäkringsbalken och enligt Skatteförvaltningens definition (från år 2012) 

All annan inkomst än kapitalinkomst är förvärvsinkomst. De vanligaste 
förvärvsinkomsterna är en på basis av ett arbetsförhållande erhållen lön och en 
inkomst som ska jämställas med denna samt pension. Även en i stället för denna 
inkomst erhållen inkomst, förmån eller ersättning, t.ex. arbetslöshetsdagpenning 
och dagtraktamente av olycksfallsförsäkring, är förvärvsinkomst. Även det värde 
av leveransarbete som hänför sig till handel med virke är förvärvsinkomst.  

Förvärvsinkomsten ansluter sig dock inte alltid till utförande av arbete, eftersom även 
t.ex. en förtäckt dividend är förvärvsinkomst. Förvärvsinkomst är enligt rättspraxisen 
också en garantiprovision (HFD 1994/2895). 

Av resultatet av näringsverksamhet och jordbruk kan även en del vara 
förvärvsinkomst. Av dessa inkomster avskiljs först kapitalinkomstandelen och resten 
beskattas som förvärvsinkomst. Även inkomstandelen för en delägare i en 
sammanslutning och den dividend som ett annat bolag än ett börsbolag har utbetalat, 
indelas i en kapital- och förvärvsinkomstandel.  

Inkomst av sådant slag som är pensionsgrundande enligt 59 kap. socialförsäkrings-
balken, t ex sjukpenning, föräldrapenningsförmåner, inkomstrealterad sjuk- och 
aktivitetsersättning. 

 

Ansökan om omställningsstöd (§ 8) 

För att få rätt till de olika omställningsstöden enligt §§ 3 - 5 krävs skriftlig ansökan, 
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram.  
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Ändringar och nyheter i pensionsbestämmelserna  
Allmänt 

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer: 

• Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter och 
avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes 
pensionsgrundande årsinkomst, d v s årsarvoden m m. 

• Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension är 
fristående från den allmänna pensionen. 

• Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis 
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning oavsett 
uppdragets/uppdragens omfattning. 

• Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende ålderspension. 

 

Pensionsbestämmelserna är utformade för att kunna tillämpas på förtroendevalda som 
nytillträder ett eller flera uppdrag efter valet 2014 eller på förtroendevald som i 
tidigare uppdrag inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för 
förtroendevald. 

Tidigare rekommendation om att förtroendevald ska ha innehaft sitt uppdrag i minst 
36 eller 48 kalendermånader för rätt till t.ex. ålderspension gäller inte. Avgiftsbestämd 
ålderspension intjänas från första kronan.  

Förmåner såsom visstidspension och andra egenpensionsförmåner, 
efterlevandepensioner, livränta och avgångsersättning och utfästelser enligt 
bruttopensionsprincipen gäller inte längre. Beräkningstidpunkt, tidsfaktor, årspoäng 
och årsmedelpoäng som gäller för att beräkna pensionsförmåner i PBF eller PRF-KL 
återfinns inte heller. 

Varje kommun och landsting/region svarar för sin del av pensionsintjänandet.  

Genom de nya pensionsbestämmelserna blir det pensionsåtagande kommuner, 
landsting och regioner har gentemot de förtroendevalda tydligare redovisat. 

 

Tillämpningsområde (§ 1) 

Tidigare precisering avseende uppdragets omfattning på heltid eller på betydande del 
av heltid är borttaget i tillämpningsområdet. Det betyder att även s.k. fritidspolitiker 
omfattas av pensionsbestämmelserna om inte annat anges.  
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Pensionsförmånernas omfattning (§ 2) 

Pensionsförmånerna är avgiftsbestämd ålderspension och sjukpension. 
Bestämmelserna har tillförts efterlevandeskydd och familjeskydd. Bestämmelserna om 
familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående avtalsförhandlingar om 
AKAP-KL avslutats. Kansliet har förutsatt att bestämmelserna kommer att bli 
likalydande. Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller 
betydande del av heltid. 

 

Avgiftsbestämd ålderspension (§ 3) 

En helt ny bestämmelse om beräkning av ålderspension har införts. 

 

Pensionsgrundande inkomst (§ 4) 

Pensionsgrundande inkomst begränsas på samma sätt som i pensionsavtalet AKAP-
KL till 30 inkomstbasbelopp.  

I den pensionsgrundande inkomsten ingår den förtroendevaldes årsarvode, 
sammanträdesersättningar och vissa andra ersättningar.  

För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, som fått 
vidkännas avdrag från sitt arvode på grund av ledighet för t ex sjukdom, ska den 
pensionsgrundande inkomsten omräknas/höjas med vad som avdragits. 

 

Pensionsavgifter (§ 5) 

Bestämmelsen är helt ny 

Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp till och med 
7,5 inkomstbasbelopp. På den pensionsgrundande inkomst som överstiger 7,5 
inkomstbasbelopp är pensionsavgiften 30 procent. Avgiften avsätts till en 
pensionsbehållning.  

Pensionsavgift intjänas från första kronan. Någon nedre åldersgräns för 
tillgodoräknande av pensionsavgift finns inte.  

För en förtroendevald som beviljas sjuk- eller aktivitetsersättning och som inte har 
innehaft uppdrag något helt kalenderår får pensionsmyndigheten fastställa den 
pensionsgrundande inkomsten. 

Den pensionsgrundande inkomsten indexeras med prisbasbeloppet året före sjuk- eller 
aktivitetsersättningstidpunkten infaller. 
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Nivån på pensionsavgifterna motsvarar nivåerna i de pensionsavtal som finns på 
arbetsmarknaden. 

 

Pensionsbehållning (§ 6) 

Bestämmelsen är helt ny.  

Pensionsavgiften beräknas varje kalenderårsskifte och ska avsättas till en 
pensionsbehållning som förvaltas hos kommunen och landstinget/regionen.  

På grund av de begränsningar som finns enligt inkomstskattelagen kan förtroendevald 
inte välja en placering av pensionsavgiften till en tjänstepensionsförsäkring. 

Vad som avses med tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med 
tjänstepensionsförsäkring avses en pensionsförsäkring som har samband med tjänst 
och som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.  

Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd vilket följer av § 
11. 

Pensionsbehållningen räknas upp årligen med förändringen av inkomstbasbeloppet. 
Detta gäller både före och efter utbetalning. Närmare om uppräkningen framgår av 
bilagan till bestämmelserna (f.n. under utarbetning, kommer publiceras under 
november månad). 

 

Ansökan och utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension (§ 8) 

Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension kan göras tidigast från den tidpunkt då 
allmän pension kan utbetalas, vilket innebär en flexiblare utbetalning av 
ålderspension. Utbetalningstidpunkt av avgiftsbestämd ålderspension, 
pensionsbehållningen enligt § 6, kommer på så sätt att följa de eventuella ändringar 
som sker i lagstiftning om tidigaste uttagstidpunkt av allmän pension. Avgiftsbestämd 
ålderspension utbetalas livsvarigt. 

Ålderspensionen utbetalas efter skriftlig ansökan enligt de anvisningar som 
pensionsmyndigheten tagit fram.  

 

Sjukpension (§ 10) 

För rätt till sjukpension gäller samma krav som i PBF, d v s att avgången är en följd 
av sjuk- eller aktivitetsersättning enligt SFB. Sjukpensionen gäller endast för 
förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid.  

Sjukpension beräknas på andra grunder än i PBF och PRF-KL. Sjukpensionen 
motsvarar den månadsersättning som utbetalas till anställda enligt AGS-KL. 
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För en förtroendevald som inte har innehaft uppdrag något helt kalenderår får 
pensionsmyndigheten fastställa den pensionsgrundande inkomsten, enligt § 4, som ska 
ligga till grund för beräkning av sjukpensionen. 

 

Efterlevandeskydd (§ 11) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Eterlevandeskyddet är obligatoriskt, fullmäktige kan besluta om det ska finnas 
möjlighet att välja bort det före utbetalning.  

På grund av de begränsningar som finns enligt 57 kap. inkomstskattelagen kan 
efterlevandeskyddet inte tecknas i en tjänstepensionsförsäkring. Vad som avses med 
tjänstepensionsförsäkring framgår av 57 kap. 7 § IL. Med tjänstepensionsförsäkring 
avses också en pensionsförsäkring som – sedan en anställd dött – tecknats av 
arbetsgivaren till förmån för den anställdes efterlevande och som arbetsgivaren har 
åtagit sig att betala samtliga premier för. 

Vid förtroendevalds dödsfall betalas det sparade kapital som finns i pensions-
behållningen ut till i första hand make/maka, registrerad partner, sambo och i andra 
hand till barn (under 20 år). Avseende definitionen av sambo hänvisas till sambolagen.  

Beloppets storlek bestäms av hur stor pensionsbehållningen är innan dödsfallet och 
om den avgiftsbestämda pensionen har börjat betalas ut till den förtroendevalde eller 
inte.  

 

Familjeskydd (§ 12) 

Bestämmelsen är helt ny. 

Bestämmelser om familjeskydd kommer att utarbetas efter det att pågående 
avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.  Kansliet har förutsatt att 
bestämmelserna i stort sett kommer att bli likalydande med familjeskydd i AKAP-KL. 
Familjeskydd ska gälla för förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del 
av heltid.  

Intill dess bestämmelser om familjeskydd är utarbetade gäller bestämmelser om 
efterlevandepension enligt PBF eller PRF-KL. 

 

Ansökan om och utbetalning av sjukpension, efterlevande- och familjeskydd (§ 16) 

För att få rätt till sjukpension efterlevande - och familjeskydd krävs en skriftlig 
ansökan, enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten tagit fram. 
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §56 Dnr: KS.2013.205

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL)

Ärendebeskrivning
Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit
förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) för att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller
flera) uppdrag efter valet 2014 eller senare.

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma
förmåner som i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för
förtroendevalda.

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser.

Bestämmelser om omställningsstöd
· Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett

eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och
som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande
uppdragstid och som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt
uppdrag. Varje kommun avgör omfattningen av sådana insatser
inklusive vilken kostnadsram som ska gälla.

· Ekonomiskt omställningsstöd gäller förtroendevalda som innehaft ett
eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och
som lämnat sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande
uppdragstid. Ekonomiskt omställningsstöd utbetalas i maximalt tre år.
År 1 och 2 är ersättningsnivån 85 procent av årsarvodet. År 3 är
ersättningsnivån 60 procent av årsarvodet. År 2 och 3 ska stödet
samordnas med andra inkomster överstigande ett prisbasbelopp.

· Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan efter årlig ansökan utgå om
en person är över 61 år och längst fram till att personen fyller 65 år.
Här krävs minst 40 procent tjänstgöring under minst 8 års tid samt att
personen tidigare fått ekonomiskt omställningsstöd.

Pensionsbestämmelserna kännetecknas av följande principer:
· Avgiftsbestämd ålderspension. Pensionen grundar sig på årliga avgifter

och avgifterna uttrycks som procentuell andel av den förtroendevaldes
pensionsgrundande årsinkomst, d.v.s. årsarvoden m.m.

· Nettopensionsbestämmelser. Avgiftsbestämd ålderspension och
sjukpension är fristående från den allmänna pensionen.

· Livsinkomstprincipen och arbetslinjen är utgångspunkter. Exempelvis
beräknas pensionsavgifterna på årsarvode och sammanträdesersättning
oavsett uppdragets/uppdragens omfattning.

· Ingen samordning görs med andra pensionssystem avseende
ålderspension.

För tolkning och tillämpning av bestämmelserna ska fullmäktige utse en
pensionsmyndighet.
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 56 (forts.)

Beslutsunderlag
SKL:s cirkulär 13:75, 2013-12-17
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda
(OPF-KL) - 2013-10-20
Bilaga - Vissa förtydliganden till OPF-KL
SKL:s kommentarer till Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) daterade 2013-10-20

Yrkande
Erik Andersson (K): Att ärendet återremitteras och att förslag till
bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda omarbetas
så att regelverket anpassas till vad som gäller på arbetsmarknaden i stort.

Agneta Karlsson (M) med instämmande av Åke Ljunggren (S): Avslag på Erik
Anderssons (K) återremissyrkande och bifall till liggande förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) återremissyrkande och
Agneta Karlssons (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar
att ärendet ska avgöras i dag.

Ordförande ställer därefter proposition på liggande förslag att föreslå
kommunfullmäktige att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL) och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL), daterade 2013-10-20, att gälla
förtroendevalda som tillträder efter valet 2014,

att för de förtroendevalda som nu omfattas av bestämmelserna enligt
PBF-KL, PRF-KL eller andra äldre bestämmelser ska dessa fortsätta att
gälla, samt

att för tolkning och tillämpning av bestämmelserna utse kommunstyrelsen
till pensionsmyndighet.

Reservationer
Erik Andersson (K) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension 

till förtroendevalda (OPF-KL) 

Detta cirkulär innehåller förslag till lokalt beslut 

Sveriges Kommuner och Landstings styrelse har den 20 oktober 2013 antagit förslag 

till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL) för 

att kunna tillämpas på förtroendevalda som nytillträder ett (eller flera) uppdrag efter 

valet 2014 eller senare. Bestämmelserna gäller i vissa delar även för förtroendevalda 

som i tidigare uppdrag inte har omfattats av PBF, PRF-KL eller andra 

pensionsbestämmelser för förtroendevalda. 

Bestämmelserna är helt nya, vilket innebär att de inte innehåller samma förmåner som 

i tidigare PBF, PRF-KL eller äldre bestämmelser/reglementen för förtroendevalda. 

OPF-KL är indelat i omställningsstöd och pensionsbestämmelser. Till OPF-KL finns 

en bilaga med bl. a. närmare information om uppräkning av pensionsbehållningen. För 

att förenkla hanteringen finns inte några övergångsbestämmelser, till skillnad från 

tidigare rekommenderade regelverk. 

Bestämmelserna gäller inte för förtroendevalda som avgår 2014-12-31 eller senare 

(eller tidigare avgått) med rätt till visstidspension, annan egenpensionsförmån, 

avgångsersättning eller livränta. För dessa förtroendevalda fortsätter PBF eller PRF-

KL att gälla.  

OPF-KL är utformat för tillämpning hos respektive kommun och landsting/region. För 

att äga giltighet krävs ett lokalt antagande av bestämmelserna. 

Omställningsbestämmelserna tar sikte på aktiv omställning, med aktiva 

omställningsinsatser och tidsbegränsade ekonomiska omställningsstöd.  

Förmånerna i pensionsbestämmelserna motsvarar i stora delar pensionsavtalet AKAP-

KL. Ålderspensionsintjänandet bygger på livsinkomstprincipen.   
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KL) med tillhörande bilaga och kommentarer till bestämmelser om omställningsstöd 

och pension för förtroendevalda (OPF-KL) bifogas cirkuläret. 

Förslag till lokala beslut  

I enlighet med Sveriges Kommuner och Landstings styrelses beslut föreslås att 

kommunen/landstinget/regionen beslutar 

att anta bestämmelser om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-

KL) med tillhörande bilaga. 

 

Frågor med anledning av detta cirkulär besvaras av Niclas Lindahl och Pia Svensson. 

 

Sveriges Kommuner och Landsting 

Avdelningen för arbetsgivarpolitik 

 

 

Maria Dahlberg 

 

 Pia Svensson 
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §45 Dnr: KS.2014.9 310

Antagande av länsgemensamma riktlinjer för anslutning av
spillvatten

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har behandlat ärendet vid sammanträde den 18 december
2013 och beslutat att föreslå kommunfullmäktige att anta de länsgemensamma
riktlinjerna för anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län.

Inom åtgärdsprogrammet Luftens och hälsans miljömål (2010-2014) har
samtliga kommuner i Jönköpings län åtagit sig att senast 2011 ta fram en
gemensam anslutningspolicy för kvalitetssäkring av inkommande avloppsvatten.
Åtgärden ingår även i delprogrammet 20-steg för klimat och hälsa för
kommunerna i Jönköpings län 2010-2012.

Syftet med policyn är att ange vilka lägsta krav som ska ställas för att industrier
och andra verksamhetsutövare ska få leda sitt processavloppsvatten till
allmänna avloppsanläggningar och reningsverk. Utöver den miljönytta som
genereras ger en länsgemensam policy bra förutsättningar för lika behandling
av industrier och verksamhetsutövare inom länet.

Avloppsverken i Jönköpings län tar emot stora mängder avloppsvatten varje år
som renas från synliga föroreningar, organiskt material och övergödande
ämnen.

Reningsprocesserna är anpassade att rena hushållsspillvatten, vilket medför att
spillvatten från industrier och verksamheter endast kan tas emot under
förutsättning att spillvattnet är behandlingsbart och inte innehåller några
skadliga
eller svårnedbrytbara föroreningar. Det är därför inte tillåtet att avleda
spillvatten, från industri och verksamheter, till det kommunala
avloppsledningsnätet utan att detta föregås av en särskild prövning.

Avloppsvatten, från en industri eller verksamhet, som inte är behandlingsbart i
det kommunala avloppsreningsverket ska renas internt i egen reningsanläggning
eller tas om hand som farligt avfall.

Beslutsunderlag
Riktlinjer "Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län"
Tekniska nämnden den 18 december 2013, § 121
Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, § 23

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta de länsgemensamma riktlinjerna "Anslutning till kommunalt avlopp i
Jönköpings län.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Tn §121  Dnr:  TN.2013.17 340      
  
Antagande av länsgemensamma riktlinjer för anslutning av spillvatten  
  
Ärendebeskrivning 
Inom åtgärdsprogrammet Luftens och hälsans miljömål (2010-2014) har samtliga 
kommuner i Jönköpings län åtagit sig att senast 2011 ta fram en gemensam 
Anslutningspolicy för kvalitetssäkring av inkommande avloppsvatten. Åtgärden 
ingår även i delprogrammet 20-steg för klimat och hälsa för kommunerna i 
Jönköpings län 2010-2012. 
 
Syftet med policyn är att ange vilka lägsta krav som ska ställas för att industrier 
och andra verksamhetsutövare ska få leda sitt processavloppsvatten till allmänna 
avloppsanläggningar och reningsverk. Utöver den miljönytta som genereras ger en 
länsgemensam policy bra förutsättningar för lika behandling av industrier och 
verksamhetsutövare inom länet. 
 
Avloppsverken i Jönköpings län tar emot stora mängder avloppsvatten varje år 
som renas från synliga föroreningar, organiskt material och övergödande ämnen.  
 
Reningsprocesserna är anpassade att rena hushållsspillvatten, vilket medför att 
spillvatten från industrier och verksamheter endast kan tas emot under 
förutsättning att spillvattnet är behandlingsbart och inte innehåller några skadliga 
eller svårnedbrytbara föroreningar. Det är därför inte tillåtet att avleda spillvatten, 
från industri och verksamheter, till det kommunala avloppsledningsnätet utan att 
detta föregås av en särskild prövning. 
  
Avloppsvatten, från en industri eller verksamhet, som inte är behandlingsbart i det 
kommunala avloppsreningsverket ska renas internt i egen reningsanläggning eller 
tas om hand som farligt avfall.  
 
Beslutsunderlag 
Följebrev från Länsstyrelsen i Jönköpings län, daterat 2013-10-25. 
Riktlinjer "Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län". 
Remissredogörelse om förslag till anslutning till kommunalt spill- och 
dagvattensystem, daterad 2013-06-10. 
Tekniska nämndens beslut  2013-04-24, §42 och 2013-03-26, §27. 
Kommunstyrelsens beslut 2013-04-10, §158. 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2013-12-04, §73. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anta de länsgemensamma riktlinjerna 

"Anslutning till kommunalt avlopp i Jönköpings län". 
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Kommunfullmäktige 
Tekniska kontoret  

 







 
 

 
 

Kommunmottagande av  
nyanlända invandrare 2014 
 
Kommuntal för Jönköpings län med fördelningsnyckel 
av anvisade platser 
  



Nyanlända invandrare 2014 – kommuntal för Jönköpings län av anvisningsbara platser 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktpersoner  Nina Lindgren, nina.lindgren@lansstyrelsen.se 

  Bo Ljung, bo.ljung@lansstyrelsen.se 

 

Webbplats www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

 

 

 

 Länsstyrelsen i Jönköpings län 2013 

mailto:nina.lindgren@lansstyrelsen.se
mailto:bo.ljung@lansstyrelsen.se


 Kommunmottagande av nyanlända invandrare 2014  
 
 

 3 

Förord 
  
Inför förhandlingen av 2014 års mottagande, har Länsstyrelsen valt att i samverkan med lä-
nets kommuner, utifrån det länstal som gäller för Jönköpings län, ta fram en kommunför-
delning som bygger på de fördelningsnycklar som är relevanta och väsentliga för länet.  
  
Den 1 oktober bjöd Länsstyrelsen i Jönköpings län in länets kommunledningar samt repre-
sentant för Arbetsförmedlingen, Migrationsverket, Landstinget och Regionförbundet till ett 
gemensamt möte (se bilaga 1). Efter en genomgång av den prognos som Migrationsverket 
lämnade till regeringen i juli 2013, en presentation av de nationellt framtagna nyckeltalen 
samt diskussioner, togs ett antal fördelningsnycklar fram. Dessa var mer anpassade efter lä-
nets förutsättningar och de redovisas i detta dokument.  
  
Senare har Migrationsverket i en ny prognos till regeringen den 24 oktober redovisat en be-
tydande höjning av tidigare lämnad prognos, vilket medfört att Länsstyrelsen i kommande 
uträkning och överenskommelser med länets kommuner behöver utgå ifrån det högre läns-
talet (se bilaga 2). 
  
I enlighet med vad som kom fram på mötet den 1 oktober samt de nytillkomna länstalen, 
kommer Länsstyrelsens diskussioner med länets kommuner, i samband med de kommande 
kommunförhandlingarna om mottagande av nyanlända invandrare, att utgå ifrån bifogade 
fördelningsnycklar.  
  
Vi ser fram emot konstruktiva möten med länets kommuner inför 2014 års förhandlingar.  
  
  
Minoo Akhtarzand 
Landshövding 
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Bakgrund 

Från nationellt behov till länstal 
Arbetsförmedlingen har i uppdrag att, efter samråd med länsstyrelserna och 
Migrationsverket, fastställa en länsvis fördelning av det nationella behovet av mottagande 
av nyanlända. Vid fastställandet av de så kallade länstalen ska förutsättningarna för för-
värvsarbete vara en utgångspunkt. Länstalen för 2014 fastställdes den 15 november 2013 
utifrån Migrationsverkets prognos den 24 oktober.  
 
De föreslagna länstalen för 2014 består av anvisningsbara platser samt ett planeringstal för 
antalet nyanlända som väntas bosätta sig på egen hand i respektive län. För Jönköpings län 
är planeringstalet på 1772 och länets tal för anvisningsbara platser på 718. Den nationella 
fördelningen av anvisningsbara platser har skett via en fördelningsnyckel där arbetsmark-
nad, bostäder, befolkning och demografi viktas. Därefter har det skett en justering utifrån 
antal inskriva på migrationsverket i länen samt en viss manuell justering. 

Från länstal till kommuntal 
Länsstyrelsen har i uppdrag att förhandla och skriva överenskommelser med länets kom-
muner om mottagande av nyanlända invandrare. Överenskommelserna innehåller det antal 
nyanlända som respektive kommun ska ha beredskap att ta emot. 
 
Arbetsförmedlingen fastställer ett länstal. Länsstyrelsen ansvarar för att en kommunfördel-
ning av länstalet görs.  
 
Länstalet består av såväl antalet nyanlända som behöver hjälp med bosättning (anvisnings-
bara platser) som planeringstal för självbosatta.  
 
I följande kommunfördelning är enbart de anvisningsbara platserna medräknade. 
 

Vad är anvisningsbara platser och varför är be-
hovet så högt? 
Anvisningsbara platser är de platser i överenskommelserna om mottagande av nyanlända 
som är avsedda för att ta emot nyanlända som anvisas via Migrationsverket eller Arbets-
förmedlingen. Kommunen behöver då ha en aktiv roll i att ta fram bostäder till de nyan-
lända, på ett helt annat sätt än vad som gäller för egenbosatta. Ensamkommande barn ingår 
inte i anvisade personer, inte heller de anknytningar som kommer till ensamkommande 
barn. 
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I år har länstalet för anvisningsbara platser ökat från 427 platser 2013 till 718 platser 2014. 
Detta beror på att det enligt prognoser kommer att vara ett fortsatt stort antal nyanlända i 
behov av anvisad bosättning. Nuvarande brist på anvisningsbara platser väntas leda till att 
det vid utgången av 2013 finns cirka 7 800 nyanlända som anmält behov av anvisad bosätt-
ning under 2012 och 2013 och som fortfarande väntar på en anvisning till en kommun. 
 

Historik - Anvisade personer 
Jönköpings län har under 2013 haft ett högt mottagande jämfört med andra län. Dock har 
antalet anvisade till länet varit få. (september 2013) Det beror både på att kommuner i länet 
har tackat nej till anvisning från arbetsförmedlingen och på att arbetsförmedlingen inte an-
visat till kommunerna. Dessutom finns det exempel där personer anvisats till kommuner i 
länet men valt att bosätta sig någon annanstans.  
  

Nya ersättningar för anvisade 
Regeringen har i ett PM daterat 130826 aviserat en förändring i ersättning för kommuner. 
Regeringens satsar på ett prestationsbaserat ersättningssystem. Kommuner som i förhål-
lande till sin folkmängd tar emot fler nyanlända och kommuner som tar emot nyanlända 
från anläggningsboenden kommer att få en högre ersättning än tidigare. För att ytterligare 
förstärka det prestationsbaserade inslaget i ersättningssystemet halveras grundersättningen 
som kommunen får för att sluta en överenskommelse från tio prisbasbelopp till fem pris-
basbelopp. Sammanlagt ökar ersättningen till kommunerna till drygt 1,1 miljarder kronor 
under åren 2014-2017.  
 
Syftet med den nya ersättningsmodellen är att stimulera kommuner att öka sitt mottagande 
av nyanlända invandrare från anläggningsboenden (ABO) samt att leda till en jämnare för-
delning mellan kommunerna.  
 
Ersättningen fördelas utifrån två modeller. Den första delen består av en extra ersättning 
till kommuner som tar emot personer som anvisats från anläggningsboende. Kommuner 
som tar emot nyanlända som anvisas från anläggningsboenden får, utöver den befintliga 
schablonersättningen, 15 000 kronor per mottagen individ.  
 
Den andra delen består av extra ersättning till kommuner som har ett högt mottagande ge-
nerellt i förhållande till sin befolkning. Ersättningen i denna del syftar till att stödja kom-
muner som tar emot många nyanlända i förhållande till sin befolkning. I stor utsträckning 
omfattas kommuner som har ett stort mottagande av personer som ordnar sitt boende 
själva. Även denna ersättning betalas utöver den befintliga schablonersättningen. Denna 
nya modell innebär att de kommuner som tar emot fler och har högre kostnader nu ersätts 
i högre utsträckning. Ersättning ges enligt en trappstegsmodell i tre steg till de kommuner 
som haft ett högre mottagande än medianvärdet för riket under föregående år. Den tredje-
del av denna grupp som haft det högsta mottagandet får 15 000 kronor extra per person 
som tas emot under det aktuella året. Den tredjedel som haft det näst högsta mottagandet 
får 10 000 kronor extra per mottagen person och den tredje gruppen får 5 000 kronor extra 
per mottagen person.  Läs mer på Regeringskansliets webbplats: 
http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/19/75/618dcf05.pdf  

http://www.regeringen.se/content/1/c6/22/19/75/618dcf05.pdf
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Framtagande av fördelningsnyckel för 
kommuntal 
Den 1 oktober bjöds länets kommuner samt Arbetsförmedlingen, landstinget, Regionför-
bundet samt Migrationsverket in på en överläggning på Länsresidenset. Samtliga kommu-
ner förutom Tranås kommun deltog samt Arbetsförmedling, Regionförbundet, Migrations-
verket och Länsstyrelsen (se deltagarlista bilaga 1). 
 
Framtagandet skedde i tre steg där första steget handlade om att ta fram vad/vilka faktorer 
som påverkar möjligheten för länets kommuner att ta emot anvisade nyanlända?. I steg två fick samt-
liga aktörer markera de fyra faktorer som man tyckte var viktigast, därefter prioriterades de 
5 faktorer som fått flest markeringar. I steg tre fick alla kommuner fördela 100% på alla 
faktorer. 
 

Urval av faktorer 
Tabell 1: Urval av faktorer 

vad/vilka faktorer som påverkar möjligheten 
för länets kommuner att ta emot anvisade 
nyanlända? 

Antal markeringar om vad aktörerna tycker 
är viktigast  

1. Historiskt mottagande 10 
2. Tillgång till bostäder 8 
3. Kommunikationer 1 
4. Befolkningsstorlek 11 
5. Antal anläggningsboenden 5 
6. Arbetsmarknad 8 
7. EBO/självbosatta 9 
8. Generationsväxlingen 0 
 

Prioriterade faktorer 
1. Historiskt mottagande 
2. Tillgång till bostäder 
3. Befolkningsstorlek 
4. Arbetsmarknad 
5. EBO/Självbosatta. 
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Fördelning av procent per faktor 
Tabell 2: Procentuell fördelning per faktor och kommun 

 Bostäder Arbetsmarknad historiskt  
mottagande 

EBO/ 
självbosatta 

Befolknings- 
storlek 

Sävsjö 0 % 0 % 10 % 10 % 80 % 

Vetlanda 20 % 10 % 15 % 5 % 50 % 

Aneby 0 % 0 % 20 % 20 % 60 % 

Nässjö 0 % 30 % 20 % 10 % 40 % 

Eksjö 0 % 0 % 0 % 50 % 50 % 

Gislaved 0 % 25 % 0 % 30 % 45 % 

Gnosjö 20 % 0 % 0 % 20 % 60 % 

Värnamo 20 % 10 % 0 % 20 % 50 % 

Vaggeryd 60 % 0 % 0 % 0 % 40 % 

Jönköping 60 % 10 % 0 % 20 % 10 % 

Habo 60 % 0 % 0 % 0 % 40 % 

Mullsjö 40 % 40 % 0 % 0 % 20 % 

 

Diagram 1: procentuell fördelning per faktor och kommun 
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Tabell 3: fördelning per faktor i procent1 

Faktor Procent 
Bostäder 23,33% 
Arbetsmarknad 10,42% 
Historiskt mottagande 5,42% 
EBO/självbosatta 15,42% 
Befolkningsstorlek 45,42% 

Diagram 2: Fördelning i procent 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Under mötet den 1 oktober blev procentsatserna något annorlunda. Detta då vi räknade med en antagen fördelning för 
Tranås kommun på 20% på varje faktor. Då Tranås kommun inte var med på mötet är de inte medtagna i underlaget, vi har 
därför delat med siffran 12 (kommuner) för att få en korrekt bild. Procentsiffrorna har därför ändrats något sedan mötet den 1 
oktober. 
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Definitioner av faktorer 

Tillgång till bostäder 
Första hälften av platserna räknas på lediga lägenheter i allmännyttan 1 januari 2013 (se bi-
laga 3) i relation till befolkningsstorlek (källa: nationell bostadsmarknadsenkät Bover-
ket/Länsstyrelsen). Ju fler lediga lägenheter desto större möjlighet till mottagande. 
 
Andra hälften räknas på omsättningen i allmännyttans bostadsbestånd (enligt årsredovis-
ning samt kompletterande samtal till bolagen, se bilaga 4) i relation till befolkningsstorleken 
i kommunen (dec 2012). Ju större omsättning, desto större möjlighet till mottagande. 

Arbetsmarknad 
Vid arbetsförmedlingen anmälda arbetslösa och i program med aktivitetsstöd i augusti 
2013. (se bilaga 5) Ju lägre andel arbetslösa desto högre möjlighet till mottagande. 

Historiskt mottagande 
Mottagande under de senaste fyra åren. (2009-2012) Migrationsverkets statistik om kom-
munens mottagande enligt ersättningsförordningen i relation till befolkningsstorlek. Lågt 
historiskt mottagande ger högre fördelning. (se bilaga 6). 

EBO/självbosatta 
Antal egenbosatta 2012 i förhållande till befolkningen. Få egenbosatta i förhållande till be-
folkningen ger större förutsättningar att istället ta emot anvisade. Källa är Migrationsverkets 
statistik om mottagna enligt ersättningsförordningen samt Arbetsförmedlingens och Mi-
grationsverkets statistik om anvisade(se bilaga 7) 

Befolkningsstorlek 
Talet fördelas utifrån hur stor andel av länets befolkning en kommun har. Källa är befolk-
ningsstorlek, halvårsrapport, SCB 2013 (se bilaga 8) 
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Fördelning av länstalet för anvisnings-
bara platser 
Tabell 4: fördelning av antal anvisningsbara platser per faktor 

Kategori/faktor Procent del av de anvisningsbara platserna att fördela 

Bostäder 23,33% 168 

Arbetsmarknad 10, 42% 75 

Historiskt mottagande  5,42% 39 

EBO/självbosatta  15,42% 111 

Befolkningsstorlek 45,42% 326 

Totalt  719 
 

Tabell 5: Platser per faktor och kommun samt totalt kommuntal anvisningsbara platser 

 Bostäder 
(omsättning+ 
lediga lägen-
heter) 

Arbetsmarknad Historiskt motta-
gande 

EBO/ 
självbosatta 

Befolknings 
storlek 

Totalt antal anvis-
ningsbara platser 

Aneby 4+0 5 2 4 6 21 

Eksjö 8+1 6 3 13 16 47 

Gislaved 7+18 3 2 4 28 62 

Gnosjö 5+8 6 2 5 9 35 

Habo 6+4 13 7 24 10 64 

Jönköping 5+0 7 4 8 124 148 

Mullsjö 15+8 8 5 5 7 48 

Nässjö 8+13 1 1 2 28 53 

Sävsjö 2+7 7 1 2 10 29 

Tranås 4+0 0 2 3 17 26 

Vaggeryd 9+13 6 3 8 13 52 

Vetlanda 4+6 7 3 6 25 51 

Värnamo 7+5 5 3 27 32 79 

Jönköpings län 84 + 83 74 38 111 325 715 
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Överläggningar inför 2014 
 
Avsikten med det kommungemensamma mötet den 1 oktober var att presentera det länstal 
som Arbetsförmedlingen fastställt. Länstalet baseras på den prognos som Migrationsverket 
lämnar till regeringen som bl.a. innehåller antalet beräknade uppehållstillstånd under kom-
mande år av nyanlända invandrare. Den prognos som Arbetsförmedlingen baserat kom-
mande års länstal lämnades av Migrationsverket under juli 2013. Vid det kommungemen-
samma mötet den 1 oktober baserades diskussionerna efter denna prognos/länstal. Migrat-
ionsverket har i ny prognos till regeringen den 24 oktober redovisat en betydande höjning 
av tidigare lämnad prognos, vilket medför att länsstyrelsen i kommande överenskommelser 
med länets kommuner kommer att utgå från det högre länstalet. 
 
Länsstyrelsen kommer i samband med förhandlingsarbetet för 2014 års överenskommelser 
att utgå från de fördelningsnycklar som gemensamt tagits fram och som redovisas i detta 
dokument.  
 
I överläggningarna med länets kommuner kommer även andra kommunspecifika förutsätt-
ningar att beaktas. 
 
Den kommunfördelning som redovisas i detta dokument berör det antal personer som be-
höver hjälp med bosättning s k ”anvisningsbara platser”. Överenskommelsen som länssty-
relsen tecknar med länets kommuner innehåller även det totala antalet nyanlända invand-
rare som beräknas komma till kommunen. 
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Bilaga 1 

Deltagare träff på Länsresidenset den 1 oktober 2013  
 
Nässjö Helen Tarenius  Förvaltningschef 

 
Kjell Skålberg  Kommunalråd 

Mullsjö Lennie Johansson Kommunchef 

 
Henrik Jansson Kommunalråd 

Eksjö Stefan Elm Kommunchef 

Vetlanda Tommy Bohman kommunalråd 

 
Åselotte Andersson flyktingsamordnare 

 
Bengt Ericsson Socialchef 

Aneby Lars-Erik Fälth  Kommunstyrelsens ordförande 

 
Jimmy Henriksson ordförande sociala utskottets  

Gnosjö Arne Ottosson Kommunstyrelsens ordförande 

 

Anna Engström Kommunchef 

Sävsjö Lilian Sjöberg Wärn Ordförande Socialnämnden 

 
Anders Åberg Socialchef 

Värnamo Bengt Einarsson Förvaltningschef 

 
Maria Johansson Ordförande Medborgarnämnden 

Habo Thomas Werthén Kommunstyrelsens ordförande 

 
Peter Olofsson Socialchef 

Vaggeryd Berry Lilja Kommunstyrelsens ordförande 

Gislaved Bengt Petersson Socialnämndens ordförande  

 
Monica Svensson Socialchef 

Jönköping Andreas Sturesson Kommunalråd 

 
Carl-Johan Korsås Stadsdirektör 

Migrationsverket Liselotte Ingesson Politis Biträdande Enhetschef 

Arbetsförmedlingen Eva Sjölin Biträdande marknadsområdeschef 

Regionförbundet Bengt Dahlqvist Regionstyrelsens Ordförande 

Länsstyrelsen Minoo Akhtarzand  Landshövding 

 
Anneli Wirtén Länsråd 

 
Karin Hermansson Avdelningschef 

 
Nina Lindgren Integrationsutvecklare 

 
Jonny Medebro Integrationsutvecklare 

 
Bo Ljung Integrationsstrateg 
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Bilaga 2 

Länstal beslutade 131115 
 

 
 
 
Källa: Arbetsförmedlingen 
 
 

Län
Anvisningsbara 
platser 

Planeringstal 
självbosatta Totalt

Blekinge 668 514 1183

Dalarna 714 1583 2297

Gotland 135 28 163

Gävleborg 671 1994 2664

Halland 737 360 1097

Jämtland 743 570 1313

Jönköping 718 1772 2490

Kalmar 659 862 1521

Kronoberg 617 938 1555

Norrbotten 585 728 1313

Skåne 677 3719 4396

Stockholm 680 9240 9920

Södermanland 653 2019 2672

Uppsala 782 822 1604

Värmland 673 817 1490

Västerbotten 682 1156 1838

Västernorrland 627 1034 1662

Västmanland 722 1688 2409

Västra Götaland 1016 6848 7864

Örebro 613 1587 2200

Östergötland 729 2821 3550

Riket 14100 41100 55200
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Bilaga 3 

Antal lediga lägenheter i allmännyttan 1 januari 2013 
 

 
Lediga lägenheter 

Aneby 0 

Eksjö 4 

Gislaved 108 

Gnosjö 15 

Habo  10 

Jönköping 3 

Mullsjö 12 

Nässjö 80 

Sävsjö 15 

Tranås 1 

Vaggeryd 35 

Vetlanda 34 

Värnamo 34 
 
 
 
Källa: Enkät inför bostadsmarkandsanalys. Länsstyrelsen/Boverket  
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Bilaga 4 

Omsättningen i allmännyttans bostadsbestånd 2012 
 

 
Omsättning procent Omsättning faktiskt antal 

Aneby 7 45 

Eksjö 19 261 

Gislaved 14 362 

Gnosjö 17 91 
Habo  20 118 

Jönköping 13 1323 

Mullsjö 36 204 

Nässjö 28 457 

Sävsjö 7 33 

Tranås 23 156 

Vaggeryd 23 232 

Vetlanda 22 213 

Värnamo 19 428 
 
 
 
Källa: Bostadsbolagens årsredovisningar samt kompletterande telefonintervjuer.  
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Bilaga 5 

Andel arbetslösa och i program med aktivitetsstöd 
augusti 2013 
 

 
Arbetslösa 

Aneby 7,6% 
Eksjö 7,0% 
Gislaved 8,7% 
Gnosjö 7,1% 
Habo 4,1% 
Jönköping 6,8% 
Mullsjö 6,4% 
Nässjö 9,3% 
Sävsjö 6,6% 
Tranås 9,7% 
Vaggeryd 7,1% 
Vetlanda 6,6% 
Värnamo 7,4% 
 
 
 
Källa: Arbetsförmedlingen  
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Bilaga 6 

Mottagande 2009-2012  
 

 
2012 2011 2010 2009 

ANEBY 21 12 20 12 

EKSJÖ 26 24 8 17 

GISLAVED 63 13 91 31 

GNOSJÖ 24 1 26 14 

HABO 10 1 6 8 

JÖNKÖPING 148 56 102 176 

MULLSJÖ 12 3 4 2 

NÄSSJÖ 152 52 168 158 

SÄVSJÖ 49 39 33 59 

TRANÅS 51 20 31 29 

VAGGERYD 17 8 10 29 

VETLANDA 39 41 33 31 

VÄRNAMO 61 47 48 35 

Delsumma 673 317 580 601 

 
 
 
Källa: Migrationsverket statistik om kommunmottagande enligt ersättningsförordningen.  
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Bilaga 7 

Egenbosatta 2012 
 

 
EBO 

Aneby 15 

Eksjö 11 

Gislaved 61 

Gnosjö 18 

Habo 4 

Jönköping 144 

Mullsjö 12 

Nässjö 151 

Sävsjö 40 

Tranås 50 

Vaggeryd 15 

Vetlanda 39 

Värnamo 11 

Länet 571 
 
 
 
Källa: Migrationsverkets statistik om kommunmottanade enligt ersättningsförordningen 
samt arbetsförmedlingens och migrationsverkets statistik om anvisade personer.  
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Bilaga 8 

Befolkningsstorlek juni 2013 
 

 
Antal invånare  

Aneby 6405 

Eksjö 16433 

Gislaved 28859 

Gnosjö 9427 

Habo  10917 

Jönköping 129889 

Mullsjö 7049 

Nässjö 29516 

Sävsjö 10897 

Tranås 18175 

Vaggeryd 13169 

Vetlanda 26323 

Värnamo 33064 

Totalt:  340123 
 
 
 
Källa: SCB, befolkningsstatistik 
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BAKGRUND
I november 2013 lämnade Länsstyrelsen i Jönköpings län ett förslag att Gislaveds kommun

bör utöka sitt avtal om flyktingmottagande för nyanlända avseende antal anvisningsbara

platser för bosättning. Detta grundar sig i att det nationellt finns ett stort behov av en

utökning av platser vilket påverkar de så kallade länstalen. Länstalen visar antal nyanlända

som behöver hjälp med bosättning genom s k anvisning, men även ett planerat antal för

självbosatta. Ensamkommande barn ingår inte. Jönköpings läns länstal för 2014 är 2490

platser totalt, varav 718 anvisningsbara platser och 1772 platser för självbosatta. Utifrån

Länsstyrelsens fördelning ska Gislaveds kommuns nuvarande 30 anvisningsbara platser utökas

till 62. Socialnämnden har därför gett flyktingmottagningen i uppdrag att utreda huruvida

förutsättningar finns för en höjning.

FLYKTINGMOTTAGNING I LAG
Det finns ett antal lagar och förordningar som reglerar hur vi arbetar med

flyktingmottagande. När det gäller etableringsperioden för vuxna (20 – 64 år) är det lag om

etableringsinsatser för vissa nyanlända invandrare (2010:197) som innehåller bestämmelser om

ansvar och insatser som ska ge nyanlända förutsättningar för egenförsörjning och stärka

deras aktiva deltagande i arbets- och samhällslivet. Kommunens skyldigheter som lyfts fram i

denna lag är att tillhandahålla svenska för invandrare, SFI, erbjuda samhällsorientering samt

övriga aktiviteter som underlättar och påskyndar den nyanländes etablering i arbetslivet. Dessa

ska ingå i den enskildes etableringsplan som utformas av arbetsförmedlingen i samverkan

med berörd part, i detta fall kommunen. Utöver skyldigheter vad gäller etableringsinsatser,

har kommunen ansvar för mottagande och bostadsförsörjning och ska, vid behov, kunna

bistå med praktisk hjälp vid bosättning (2000:1383). Dessutom ansvarar kommunen för

skola, förskola, barnomsorg och andra insatser för barn och ungdomar. Kommunerna

ansvarar även för försörjning för de som inte har rätt till etableringsplan.

Sammanfattningsvis måste det alltså främst finnas beredskap när det gäller bostäder, SFI,
samhällsorientering, övriga insatser för såväl vuxna som ungdomar, samt skola och
barnomsorg för att kunna ha ett väl fungerande flyktingmottagande.

FLYKINGMOTTAGNING I GISLAVEDS KOMMUN
Gislaveds kommun har en lång erfarenhet av flyktingmottagande. Under senare år

(2009-2013) har cirka 360 personer av olika nationaliteter hittat ett nytt hem i vår kommun.

Under den här perioden har många förändringar skett inom flyktingmottagandet, den största

kom i december 2010 och innebar att huvudansvaret övergick från kommunen till

Arbetsförmedlingen. Övergången till en ny huvudman har bland annat inneburit att tidigare

tre tjänster flyktingsekreterare har gjorts om och dragits ner till två tjänster,

integrationssamordnare och integrationshandläggare.

Trots alla utmaningar som organisatoriska, personella och lag- och förordningsmässiga
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förändringar inneburit finns i kommunen ett väl fungerande samarbete bland olika inblandade

aktörer som bidrar till att vi ofta kan hitta fungerande, långsiktiga individuella lösningar inom

olika områden. Dessutom har det visat sig vara nyckelfaktor för ett fungerande mottagande i

vissa särskilda situationer som exempelvis de somaliska familjeåterföreningarna under 2012

och 2013 inneburit.

Under 2013 har cirka 160 personer bosatt sig i Gislaveds kommun. Det är en stor ökning

jämfört med förgående år (63 pers 2012, 13 pers 2011, 91 pers 2010) som framför allt

förklaras med ett stort antal familjeåterföreningar från Somalia. Därutöver har konflikten i

Syrien trappats upp vilket inneburit att många människor är på flykt. Inströmningen har varit

en utmaning framför allt för skola och barnomsorg då familjerna som kommit generellt varit

barnrika. Det har även varit en utmaning för flyktingmottagningen att hitta bra

boendeformer. Som tidigare nämnts har utmaningarna tacklats på bästa möjliga sätt, tack

vare bland annat bra samverkan och flexibilitet hos samtliga inblandade aktörer.

Inför 2014 finns planer på att utöka samarbetet med Migrationsverkets bosättningsenhet och

ta emot ett större antal kvotflyktingar än tidigare. Kvotflyktingar är direktinresta till Sverige

från sitt hemland eller det land där de vistats och kommer med ett permanent

uppehållstillstånd till ett, av kommunen, redan ordnat boende. Arbetssättet har börjat

prövas i mindre skala under 2013 och ska utvärderas under 2015.

FRAMTIDENS FLYKTINGMOTTAGNING?

För att på bästa sätt undersöka huruvida förutsättningar finns för ett utökat
flyktingmottagande har utgångspunkt varit de lagstadgade åliggandena. Flyktingmottagningen
gör i denna utredning ingen analys kring hur rådande arbetsmarknadsläge påverkar ett utökat
mottagande av nyanlända, inte heller hur Arbetsförmedlingens arbetsbelastning påverkas av
detsamma. Dialog har förts med ansvariga inom nedan redovisade områden som är viktiga
för ett väl fungerande mottagande.

BOSTÄDER

Flyktingmottagningen har under flera år haft ett gott och väl fungerande samarbete med

Gislaveds Hus. Flera försök har gjorts att etablera samarbete med andra privata hyresbolag,

men än så länge ingen bosättning genomförts via en privat bostadsägare. Det finns

fortfarande ett önskemål om ett utökat samarbete och att fler privata fastighetsägare tar

ansvar i frågan om bosättning av nyanlända. Detta är strategiskt viktigt för en fungerande

integration på sikt. I denna utredning har dialog dock endast förts med Gislaveds Hus.

Det råder en relativt god bostadsmarknad i Gislaveds kommun och Gislaveds Hus har i

dagsläget ett flertal lediga bostäder utspritt i hela kommunen. I tätorterna Gislaved,

Anderstorp och Smålandsstenar är det svårare att få lägenhet än i småorterna. Ett vanligt

förekommande problem är trångboddhet och det kan vara svårt att få en bostad av rätt

storlek till en skälig kostnad.

Länsstyrelsens kartläggning visar att Gislaveds kommuns allmännytta har störst antal lediga
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längenheter. Kartläggningen är dock inte djupgående och belyser inte var de lediga

längenheterna finns. Att bosätta nyanlända i etablering på orter i kommunen med dåliga

förbindelser genom allmänna kommunikationer fungerar inte. Detta då individerna har

aktivitetskrav på 40h/vecka, kombinerar flera aktiviteter och kan behöva resa mellan orter

för att ta del av dessa. Arbetsförmedlingen har upphandlade utbildningar och insatser, som

kan finnas i exempelvis Värnamo, Alvesta eller Ljungby. För personer boende i exempelvis

Burseryd har det visat sig vara svårt att ta sig till de olika aktiviteterna med allmänna

kommunikationer, då det inneburit väldigt tidskrävande resor.

Länsstyrelsens kartläggning belyser inte heller lägenhetsstorlek eller hyreskostnader. Under

större delen av 2013 har familjer med många barn bosatt sig i Gislaveds kommun, samtidigt

som det funnits en stor andel ensamstående som önskat bosättning här. Detta har varit en

stor utmaning för flyktingmottagningen och Gislaveds Hus. För närvarande uppges att det är

väldigt ont om stora lägenheter, som t ex 4-5 rok eller större, samt små lägenheter, som

”ettor”. Detta medför att det framöver finns en begränsad målgrupp med en viss

familjesammansättning som kommer att kunna erbjudas bosättning.

När det gäller hyreskostnader planerar flyktingmottagningen långsiktigt. Med det menas att

hänsyn tas till huruvida individen eller familjen kommer att kunna klara av att betala hyran

under etableringstiden då individen/familjen erhåller etableringsersättning. Men hänsyn tas

också till vad som händer om individen inte erhåller ett arbete och blir självförsörjande när

etableringstiden passerat. Därför bör hyreskostnaderna inte överstiga vad som utifrån

hushållets storlek anses vara skäligt enligt riktlinjer för försörjningsstöd.

Framöver kommer det fortsatt att vara en utmaning för flyktingmottagningen att få samtliga

delar i bostadsförsörjningen som beskrivs ovan att fungera. Det blir samtidigt mer viktigt att

vara en attraktiv kommun att flytta till för målgruppen nyanlända. Under 2013 har det

förekommit att en del familjer som erbjuds lägenhet i kommunen valt att tacka nej till en

bosättning av olika anledningar. Detta kan komma att påverka den statliga ersättning som

kommunen erhåller på grund av lagändringar fr.o.m. 1 januari 2014, då den statliga

ersättningen blir prestationsbaserad.

SFI
I dagsläget har SFI i Gislaveds kommun cirka 150 elever. Det är cirka en tredjedel av dessa

som ingår i etableringsuppdraget och många kombinerar SFI med föräldraledighet. Under

senaste året har den elevgrupp som behöver alfabetiserings vuxit.

Från och med 1 januari 2014 kommer undervisning att bedrivas alla dagar förutom helger

och helgdagar, vilket innebär att eleverna inte längre kommer att ha sommarlov och andra

lov. Undervisning kommer att bedrivas i tre terminer om ca 17 veckor i vardera termin. Det

finns välutvecklade rutiner kring inskrivning och start vid SFI, och tack vare den goda

samverkan med bl a Arbetsförmedlingen och IFO har många elever snabbt kunnat börja SFI

och för de som omfattas av etableringsuppdraget, också samhällsorientering. Vid en mindre

elevökning kommer därför SFI fotsättningsvis erbjuda plats utan längre väntetid. En större
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elevökning innebär dock risk för utökade väntetider samt ökat behov av personal och

lokaler.

SKOLA & BARNOMSORG

Under 2013 har ca 100 nyanlända barn och unga bosatt sig i Gislaveds kommun på grund av

familjeåterförening och skrivits in och börjat skolan på en relativt kort period. Då samtliga

familjer återförenats och de övriga familjer som bosatt sig i kommunen inte varit lika

barnrika, har det andra halvåret inneburit en mindre belastning avseende nyanlända barn och

unga. Utmaningar kvarstår dock bland annat i och med inflyttning av arbetskraftsinvandrare

samt asylboendet i Burseryd.

Den stora tillströmningen av barn har inneburit en del omorganisering för att kunna bedriva

undervisning av hög kvalitet. Det har också varit nödvändigt att köpa in vissa externa tjänster

för att klara en del av de utmaningar som uppstått. Exempel på sådana tjänster är Josef

Kurdmans integrationsutbildning, där Josef Kurdman arbetat med elever, personal och

föräldrar på vissa skolor. En satsning som planeras utökas nästa år.

Vid en eventuell utökning av avtalet och således ett utökat elevantal ser representanter från

BUN ett antal utmaningar. Beroende på var individerna/familjerna bosätter sig kan det finnas

bekymmer med att börja i s k förberedelseklass då dessa klasser endast finns i Gislaved och

Smålandsstenar och har redan ett stort antal elever. Därutöver kan problem uppstå i fråga

om lokaler att bedriva undervisning i och till viss del personalbrist.

PERSONELLA RESURSER
För att klara flyktingmottagandets administrativa och praktiska delar behövs personella

resurser som samordnar och håller ihop helheten. Flyktingmottagningen arbetar även med

integrationsfrågor genom att initiera olika typer av projekt och skapa utbildning- eller

arbetslivsinriktade insatser, etc. För närvarande arbetar en integrationssamordnare samt en

integrationshandläggare inom flykting- och integrationsverksamheten.

Integrationssamordnaren arbetar med övergripande frågor, bland annat statliga ersättningar

och återsökning av desamma. Integrationshandläggaren arbetar på individnivå, till exempel

med olika praktiska delar av mottagandet. En utökning av avtalet till 45 personer skulle

kunna hanteras med nuvarande resurser, däremot inte en ökning av större omfattning.

STATLIG ERSÄTTNING UTIFRÅN PRESTATION
Från och med 1 januari 2014 sker stora förändringar vad gäller statlig ersättning för
mottagandet av nyanlända. I korta drag innebär förändringen att statsbidraget kommer att
bestå av tre delar:

1) Grundersättningen - tidigare 440 000 kommer att halveras för att istället bli 220 000.
2) Kommunen erhåller 15 000 kr per anvisad plats, vilket alltså innebär att denna del

endast utgår för de individer som bosätts i kommunen efter anvisning från
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
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3) För att förstärka det prestationsbaserade inslaget inför regeringen ett bonusbelopp
som utgår enligt den s k trestegsmodellen. Modellen innebär att ett bonusbelopp på
5 000 kr, 10 000 kr eller 15 000 kr som kommer att utgå till de kommuner som haft
ett högre mottagande än medianvärdet för riket under förgående år.

Detaljerna för genomförandet och utbetalningar är ännu inte kända, men man kan ändå
dra slutsatsen att det blir viktigt att ta emot antal nyanlända enligt tecknat avtal för att
kunna ta del av del två och tre enligt den nya statsbidragsförordningen.

FÖRSLAG FRÅN FLYKTINGMOTTAGNINGEN

Utifrån det höga mottagandet som Gislaveds kommun tidigare haft, särskilt under 2013,

samt utifrån rådande förutsättningar på de olika områdena bostäder, SFI, skola &

barnomsorg, samt flyktingmottagningens personella resurser görs bedömningen att den av

Länsstyrelsen föreslagna höjningen i avtalet upp till 62 anvisningsbara platser inte är att

föredra. En sådan höjning skulle innebära svårigheter att garantera att de nyanlända

familjerna får ett lämpligt boende (storlek, hyra, läge mm) även om allt fler bosätts i övriga

kommunen. Bosättning i övriga orter i kommunen kan medföra svårigheter att deltaga i

etableringsaktiviteter 40 h/v, då det oftast krävs resor mellan insatserna med allmänna

kommunikationer, vilka kan vara väldigt tidskrävande.

Vad gäller barnens skolgång finns s k förberedelseklasser för närvarande endast i Gislaved

och Smålandsstenar. Det innebär att det kan det uppkomma svårigheter med att ta del av

den förberedande undervisningen, liksom att behov av utökade lokaler och utökad personal

kommer att uppstå. Detsamma gäller SFI, som endast bedriver undervisning i Gislaved.

En höjning av avtalet enligt Länsstyrelsens förslag skulle också innebära att de personella

resurserna som för närvarande finns på flyktingmottagningen inte kommer att räcka till och

behöver då utökas med en tjänst.

Förslag från flyktingmottagningen är att istället höja nuvarande avtal på 30 anvisningsbara

platser till 45 anvisningsbara platser (exklusive ensamkommande barn). En sådan höjning

skulle innebära att vi kan garantera ett kvalitativt mottagande av nyanlända, då bostadsfrågan

med mycket stor sannolikhet kommer att kunna lösas. Dessutom finns möjligheter till skola

& barnomsorg såväl som SFI eftersom en sådan höjning inte skulle innebära en ökning med

stora volymer och kan därför hanteras med befintliga resurser. I och med att

flyktingmottagningen i större utsträckning kommer att arbeta med bosättning av s k

kvotflyktingar innebär det bland att besked om bosättning kommer med god framförhållning

och berörda parter har gott om tid för planering. Vad gäller personella resurser på

flyktingmottagningen görs bedömningen att en höjning till 45 anvisningsbara platser kan

hanteras med nuvarande personal och inget behov finns att tillsätta ytterligare tjänster.

Flyktingmottagningen råder till försiktighet vad gäller en höjning av avtal, då stora

förändringar i förordning som reglerar utbetalning av statlig ersättning för mottagning av
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nyanlända har skett. En prestationsbaserad ersättning understryker vikten av att teckna avtal

på så många platser som faktiskt går att genomföra bosättning för. De ekonomiska

konsekvenserna av att teckna ett avtal som inte kan uppfyllas kan alltså, utifrån ett

prestationsbaserat statligt bidrag, innebära att Gislaveds kommun inte kan få täckning för de

kostnader som uppstår i lika stor utsträckning som med den nuvarande statliga ersättningen.
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §53 Dnr: KS.2014.16 00

Tecknande av flyktingavtal med Länsstyrelsen

Ärendebeskrivning
I november 2013 lämnade Länsstyrelsen i Jönköpings län ett förslag att
Gislaveds kommun bör utöka sitt avtal om flyktingmottagande för nyanlända
avseende antal anvisningsbara platser för bosättning. Detta grundar sig i att
det nationellt finns ett stort behov av en utökning av platser vilket påverkar de
så kallade länstalen. Länstalen visar antal nyanlända som behöver hjälp med
bosättning genom så kallad anvisning, men även ett planerat antal för
självbosatta. Ensamkommande barn ingår inte. Jönköpings läns länstal för 2014
är 2490 platser totalt, varav 718 anvisningsbara platser och 1772 platser för
självbosatta. Utifrån Länsstyrelsens fördelning ska Gislaveds kommuns
nuvarande 30 anvisningsbara platser utökas till 62.

Socialförvaltningens flyktingmottagning har gjort en utredning kring vilka
förutsättningar som finns för en höjning av antal platser.

Vid samråd mellan barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och
kommunstyrelsen (mjuka planeringssamrådet) den 9 januari 2014 har förordats
det förslag till avtal om 60 anvisningbara platser som länsstyrelsen föreslagit.

Länsstyrelsen har översänt förslag till överenskommelse om mottagande och
bosättning av nyanlända invandrare som innebär att Gislaveds kommun åtar sig
att årligen ta emot 60 nyanlända för bosättning i kommunen genom anvisning
av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket. Kommunen ska även planera för
egenbosatta nyanlända i kommunen, inkl. de ensamkommande barn som
beviljas uppehållstillstånd. Överenskommelsen gäller fr.o.m. 2014-01-01 och
t.o.m. 2014-12-31.

Beslutsunderlag
Kommunmottagande av nyanlända invandrare, Länsstyrelsens förslag daterat
den 28 november 2013
Socialförvaltningens utredning daterad den 19 december 2013
Överenskommelse om mottagande och bosättning av nyanlända invandrare
Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, § 27

Yrkande
Agneta Karlsson (M) med instämmande av Marie Johansson (S), Håkan
Josefsson (C), Ann-Katrin Strand (FP) och Erik Andersson (K): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare mellan Länsstyrelsen i Jönköpings län och
Gislaveds kommun för tiden 1 januari 2014 – 31 december 2014, samt
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 53 (forts.)

att uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna
överenskommelsen.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Staten genom
Länsstyrelsen i Jönköpings län
551 86 Jönköping
Kontaktperson: Bo Ljung
telefon: 010-22 36 470

Gislaveds kommun
332 80 Gislaved
Kontaktperson: Monica Svensson
telefon: 0371-811 33

Jönköping den
Länsstyrelsen i Jönköpings län

Gislaved den
Gislaveds kommun

Minoo Akhtarzand
Landshövding

Niclas Palmgren
Kommunstyrelsens ordförande

Överenskommelse om mottagande och bosättning av
nyanlända invandrare

Denna överenskommelse bygger på vad riksdagen och regeringen förordnat1 om
mottagning av vissa nyanlända invandrare och är tecknad mellan

Parternas åtaganden

Denna överenskommelse gäller fr.o.m. 2014-01-01 och t.o.m. 2014-12-31.

1. Gislaveds kommun åtar sig att årligen ta emot 60 nyanlända för bosättning i
kommunen genom anvisning av Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket.
Kommunen planerar även för egenbosatta nyanlända i kommunen, inkl. de
ensamkommande barn som beviljas uppehållstillstånd.

2. Staten genom Migrationsverket betalar under den period som
överenskommelsen gäller årligen till kommunen ut grundersättning enligt 9 §
förordningen (2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.

Ärendenummer
851-3049-2013
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Om förberedelser

3. Länsstyrelsen ska i samverkan med Arbetsförmedlingen och Migrationsverket
återkommande under året hålla kommunen underrättad om förändringar i det
förväntade behovet av platser.

4. Kommunen ska under den överenskomna perioden planera och ha beredskap för
mottagande enligt punkten 1 samt utifrån vad som övrigt är känt.

5. Kommunen ska ha minst en utsedd kontaktperson som aktivt samarbetar med
Arbetsförmedlingens och Migrationsverkets bosättningssektioner för att ta emot
det antal nyanlända som anges under punkt 1. Kommunen håller berörda
samverkansparter underrättade om byte av kontaktperson.

6. Kommunen ska tillhandahålla aktuell information om kommunens
förutsättningar för mottagande, samt information som är relevant för att nyanlända
ska kunna fatta beslut om bosättning i kommunen.

Om mottagande

7.Migrationsverket och Arbetsförmedlingen ska samråda med kommunen om
mottagande och tidpunkt samt lämna nödvändig information om den nyanlände.

8. Kommunen ska vara beredd att ta emot nyanlända med särskilda behov, med
ringa eller ingen prestationsförmåga.

9. Kommunen får inte utesluta personer eller grupper på osaklig grund, enligt vad
som föreskrivs i 1 kap. 1, 4 diskrimineringslagen (2008:567).

Om uppsägning, omförhandling m.m.

10. Parterna äger rätt att uppta förhandlingar om förutsättningarna för
mottagningen ändras väsentligt.

11.Överenskommelsen är upprättad i två exemplar varav parterna tagit var sitt.

12. Länsstyrelsen ansvarar för att kopia av denna överenskommelse skickas till
Arbetsförmedlingen respektive Migrationsverket.

Definitioner

13. I enlighet med förordningen (2010:408) om mottagande för bosättning av
vissa nyanlända invandrare avses med nyanländ en person som omfattas av lagen
(2010:197) om etableringsinsatser för vissa nyanlända
invandrare(etablerings-lagen), dock utan begränsning till viss ålder.

I överenskommelsen görs en uppdelning, dels i nyanländ som enligt ovan
anvisas kommunplats genom Arbetsförmedlingens eller Migrationsverkets
försorg, dels i nyanländ som bosätter sig på egen hand.

14.Medmottagande genom anvisning avses ett mottagande av nyanlända som
föregås av att kommunen gör bostäder i kommunen tillgängliga för nyanlända som
Arbetsförmedlingen eller Migrationsverket anvisar till kommunen.
För att anvisningen ska kategoriseras som sådan, krävs att de nyanlända personer
som anvisas, flyttar till kommunen.
Detta inkluderar:
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- Nyanländ person som bor i anläggningsboende och anvisas kommun via
Arbetsförmedlingen

- Nyanländ person som inom 6 månader från beviljat uppehållstillstånd begär
hjälp med bosättning och anvisas kommun via Arbetsförmedlingen (kan även
avse anknytning, enligt 2 § andra stycket etableringslagen)

- Kvotflykting som anvisas kommun via Migrationsverket
- Gymnasiestuderande i anläggningsboende som anvisas via Migrationsverket
- Nyanländ person över 64 år som anvisas kommun via Migrationsverket
- Nyanländ person med en prestationsförmåga under 25 procent som anvisas
kommun via Migrationsverket

15.Med bosättning på egen hand avses:
- Nyanländ person som efter att uppehållstillstånd beviljats ordnar sitt boende
på egen hand, oavsett personens boendeform under asyltiden

- Anknytning enligt 2 § andra stycket, i Etableringslagen (2010:197) som
kommer till person som är bosatt i kommunen

- Ensamkommande barn som anvisades plats i en kommun under asyltiden
enligt särskild överenskommelse, och som sedan fått uppehållstillstånd
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FAKTA - Om myndighetsuppgifter och ersättningar

Vissa statliga myndigheters uppgifter rörande nyanländas bosättning

Länsstyrelsen ska träffa överenskommelser med kommuner inom länet om
mottagande för bosättning av nyanlända (kommuntal). Länsstyrelsen ska också
hålla Arbetsförmedlingen och Migrationsverket underrättade om kommuntalen.

Arbetsförmedlingen fattar, efter samråd med länsstyrelserna och
Migrationsverket, beslut om fördelning av mottagningsbehovet i varje län
(länstal). Arbetsförmedlingen ska också vid behov anvisa plats för bosättning i en
kommun åt hushåll med en eller flera nyanlända personer som har rätt eller kan ha
rätt till en etableringsplan enligt lagen (2010:197) om etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare. Vid anvisning ska Arbetsförmedlingen utgå från vad som
kommit fram vid etableringssamtal med den nyanlände och förutsättningarna för
arbete inom pendlingsavstånd.

Migrationsverket ska beräkna hur många nyanlända som har behov av plats för
bosättning i en kommun under året (mottagningsbehov). Migrationsverket ska
också anvisa plats för bosättning i en kommun för kvotflyktingar. Detsamma
gäller övriga nyanlända som inte ska anvisas plats för bosättning i en kommun av
Arbetsförmedlingen och som har behov av anvisning.

Närmare föreskrifter gällande nämnda myndigheters uppgifter ges i förordningen
(2010:408) om mottagande för bosättning av vissa nyanlända invandrare och
förordningen (2010:409) om etableringssamtal och etableringsinsatser för vissa
nyanlända invandrare.

Statliga ersättningar till kommunen
En kommun som träffar en överenskommelse om mottagande för bosättning av
nyanlända har rätt till en årlig grundersättning.

En kommun som tar emot nyanlända har bland annat rätt till
- Schablonersättning/person
- ersättning för initiala kostnader för ekonomiskt bistånd (glapp), samt 
- ersättning för ekonomiskt bistånd, stöd och service samt hälso- och sjukvård.

Närmare bestämmelser om statlig ersättning till kommuner ges i förordningen
(2010:1122) om statlig ersättning för insatser för vissa utlänningar.
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1. inledning

Gång- och cykelvägsplanen har tagits fram på uppdrag av 
kommunstyrelsen i Gislaveds kommun. Planen består av tre olika 
delar; mål och strategier för gång och cykelvägar i Gislaveds 
kommun, Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- 
och cykelvägar i Gislaveds kommun samt Handlingsprogram för 
förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder.

För att nå målen i gång- och cykelvägsplanen har olika åtgärder 
satts upp. Åtgärderna syftar till att bygga ut och förbättra gång- och 
cykelvägsnätet i kommunen, öka förutsättningarna för en trevlig och 
säker upplevelse samt att motivera fler invånare att cykla och gå. 

Åtgärderna är uppdelade per ort och i tre olika grupper; utbyggnad 
av gång- och cykelvägar, åtgärder längs med befintligt gång- och 
cykelvägsnät och mjuka åtgärder. I denna del redovisas de mjuka 
åtgärderna.

Med mjuka åtgärder menas åtgärder som till stor del handlar 
om information och kommunikation, organisation av tjänster och 
koordination av olika partners verksamheter. Mjuka åtgärder är till 
för att påverka resenärens attityd och beteende, det kan till exempel 
röra sig om hjälmanvändningskampanjer för att få fler att använda 
cykelhjälm eller gå och cykla till jobbet kampanjer.

”Mjuka” åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos ”hårda” åtgärder så 
som utbyggnaden av vägar eller cykelbanor.

Respektive nämnd ska beakta sina uppdrag i samband med den 
årliga mål- och budgetprocessen.

21. inledning
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2. mjuka åtgärder3

Tekniska nämndens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar

Felanmälan på kommunens hemsida. 2014

Utplacering av cykelpumpar på lämpliga 
platser.

2014

Inventera antalet cykelparkeringar, dess 
skick samt behovet av nya cykelparkeringar 
vid viktiga knytpunkter och strategiska plat-
ser i kommunen.

2014

Ta fram en skyltningsstrategi för hur gång- 
och cykelvägarna ska skyltas.

2014 Delat ansvar med kommun-
styrelsen.

Utreda skötselfrågan av x-områden i detalj-
planer och av gång- och cykelvägar som går 
genom kvartersmark samt problematiken 
med snöröjning på stråk med höjdskillnader i 
markbeläggningen.

2014 Delat ansvar med fastighets-
nämnden och fritidsnämn-
den.

Reseplanerare på kommunens hemsida. 2014 Delat ansvar med kommun-
styrelsen.

Marknadsföra gång- och cykelvägar. 2014 w Delat ansvar med kommun-
styrelsen.

Utveckla samarbetsrutinen med Trafikverket. 2014 w Delat ansvar med kommun-
styrelsen.

En trafiksäkerhetsplan ska arbetas fram. 2014 w

Utveckla rutin för att mäta antalet cyklister 
på utvalda sträckor.

2015

Utplacering av cykelbarometrar på lämpliga 
platser.

2015 Delat ansvar med kommun-
styrelsen.

Kommunstyrelsens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar

Hjälmanvändnings kampanj. Vart annat 
år med 

start 2014 

Delat ansvar med barn- och 
utbildningsnämnden och 
Gislaveds näringslivsbolag.

Reseplanerare på kommunens hemsida. 2014 Delat ansvar med tekniska 
nämnden.

Gå och cykla till jobbet kampanj. Vart tredje 
år med 

start 2014

Delat ansvar med Gislaveds 
näringslivsbolag.

Ta fram en skyltningsstrategi för hur gång- 
och cykelvägarna ska skyltas.

2014 Delat ansvar med tekniska 
nämnden.

Utveckla samarbete med familjecentralen, 
SFI och andra hälsofrämjande arenor angå-
ende behovet av fysisk aktivitet/vardagsmo-
tion.

2014

Skapa intresse kring cykling genom att till 
exempel utreda möjligheten till skatepark där 
BMX-cykling kan äga rum samt downhillcyk-
ling på Isaberg.

2014 Delat ansvar med fritids-
nämnden och bygg- och 
miljönämnden.

Utveckla samarbetsrutinen med Trafikverket. 2014 w Delat ansvar med tekniska 
nämnden.

Framtagande av en verktygslåda med olika 
cykelfrämjande åtgärder till skolan.

2014 w Delat ansvar med barn- och 
utbildningsnämnden.

Marknadsföra gång- och cykelvägar. 2014 w Delat ansvar med tekniska 
nämnden.

Införa någon form av låne/hyrcykelsystem 
ihopkopplat med turist- och rekreationsom-
rådena i kommunen.

2015

Utplacering av cykelbarometrar på lämpliga 
platser.

2015 Delat ansvar med tekniska 
nämnden.
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2. mjuka åtgärder

Barn- och utbildningsnämndens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar

Hjälmanvändnings kampanj. Vart annat 
år med 

start 2014 

Delat ansvar med Kom-
munstyrelsen och Gislaveds 
näringslivsbolag.

Trafiksäkerhetsutbildning ska genomföras för 
elever i årskurs 4-6.

Varje år 
med start 

2014

Gå och cykla till skolan kampanj. Vart annat 
år med 

start 2014 

Framtagande av en verktygslåda med olika 
cykelfrämjande åtgärder till skolan.

2014 w Delat ansvar med kommun-
styrensen. 

Fritidsnämndens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar

Skapa intresse kring cykling genom att till 
exempel utreda möjligheten till skatepark där 
BMX-cykling kan äga rum samt downhillcyk-
ling på Isaberg.

2014 Delat ansvar med kom-
munstyrelsen och bygg- och 
miljönämnden.

Utreda skötselfrågan av x-områden i detalj-
planer och av gång- och cykelvägar som går 
genom kvartersmark samt problematiken 
med snöröjning på stråk med höjdskillnader i 
markbeläggningen.

2014 Delat ansvar med tekniska 
nämnden och fastighets-
nämnden.

Öppna upp till dialog mellan föreningarna 
angående att gå och cykla till aktiviteterna. 
Kan till exempel handla om gemensamma 
cykel- och hjälmkampanjer eller att dela 
kunskap om vart nya gång- och cykelvägar 
behövs och vart parkeringsmöjligheter för 
cykel måste förbättras.

2014 w Delat ansvar med kultur-
nämnden.

Bygg- och miljönämndens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar

Skapa intresse kring cykling genom att till 
exempel utreda möjligheten till skatepark där 
BMX-cykling kan äga rum samt downhillcyk-
ling på Isaberg.

2014 Delat ansvar med kommun-
styrelsen och fritidsnämnden.

Fastighetsnämndens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar
Utreda skötselfrågan av x-områden i detalj-
planer och av gång- och cykelvägar som går 
genom kvartersmark samt problematiken 
med snöröjning på stråk med höjdskillnader i 
markbeläggningen.

2014 Delat ansvar med tekniska 
nämnden och fritidsnämn-
den.

Kulturnämndens åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar
Öppna upp till dialog mellan föreningarna 
angående att gå och cykla till aktiviteterna. 
Kan till exempel handla om gemensamma 
cykel- och hjälmkampanjer eller att dela 
kunskap om vart nya gång- och cykelvägar 
behövs och vart parkeringsmöjligheter för 
cykel måste förbättras.

2014 → Delat ansvar med fritids-
nämnden.

Gislaveds näringslivsbolag AB:s åtgärder
Åtgärd Tidsplan Kommentar
Hjälmanvändnings kampanj. Vart annat 

år med 
start 2014 

Delat ansvar med barn- och 
utbildningsnämnden och 
kommunstyrelsen.

Gå och cykla till jobbet kampanj. Vart tredje 
år med 

start 2014

Delat ansvar med kommun-
styrelsen.
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3.uppföljning
Det interna miljöarbetet i kommunen följs 
årligen upp och redovisas i ett miljöbokslut 
som belyser kommunens insatser inom 
miljöområdet under året. Här kommer 
även resultatet av åtgärderna i gång- och 
cykelvägsplanen redovisas. Det är varje 
nämnds ansvar att genomföra och årligen 
redovisa arbetet med åtgärderna. För 
att kunna ta ställning till om vi genom 
åtgärderna är på väg att uppfylla målen ska 
åtgärdsredovisningen från varje nämnd vara 
utförlig.

Vid den återkommande granskningen av 
åtgärderna ska en bedömning göras av hur 
effektiva de genomförda åtgärderna har 
varit för att uppnå målen. De åtgärder som 
i granskningen inte bedöms effektiva eller 
relevanta bör revideras eller tas bort. Vart 
tredje år ska hela handlingsprogrammet ses 
över och revideras i samband med mål och 
budgetprocessen.
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      3 sammanfattning

SammanfaTTning
Mer	än	två	kilo	koldioxid	bildas	för	varje	liter	bensin	som	
en	bil	förbrukar.	Det	är	främst	de	korta	bilresorna	på	tre	
till	fem	kilometer	som	är	skadliga	för	miljön	och	om-
kring	hälften	av	alla	bilresor	är	kortare	än	fem	kilometer.	
Under	de	första	kilometrarna	är	bilens	utsläpp	av	farliga	
ämnen	50-60	gånger	högre	per	kilometer	än	efter	det	
att	motorn	blivit	varm	och	katalysatorn	börjat	fungera	
fullt	ut.	De	korta	bilresorna	står	enbart	för	3,1	procent	av	
körsträckan	men	för	hela	26	procent	av	utsläppen	från	
biltrafiken1.	Dessa	korta	resor	med	bil	är	de	resor	som	
lättast	går	att	byta	ut	mot	cykel.	Dessutom	går	det	oftast	
fortare	att	ta	cykeln	än	bilen	på	de	kortare	sträckorna2.

Tätorter	med	hög	andel	gång-	och	cykeltrafik	ger	mer	le-
vande	och	attraktiva	miljöer	vilket	inbjuder	till	mer	sociala	
aktiviteter	samt	ökad	trygghet	genom	att	fler	människor	
är	i	rörelse.	Breda	bilgator	fungerar	istället	som	barriärer	
i	samhället,	de	skapar	utglesning	och	hinder	för	män-
niskors	rörlighet.	En	omställning	av	resebeteendet	till	
mindre	bilresor	och	mer	cykel-	och	gångtrafik	leder	även	
till	bättre	folkhälsa	genom	ökad	rörlighet	och	genom	att	
det	blir	mindre	utsläpp	och	därmed	renare	luft.

Gislaveds kommun har som övergripande mål att:
•	 Vara	en	fossilbränslefri	kommun	år	2050
•	 Förbättra	folkhälsan
•	 Öka	trafiksäkerheten
•	 Öka	cykelturismen

För	att	cykeln	ska	vara	ett	konkurrenskraftigt	alternativ	till	
bilen	måste	cykelvägnätet	uppfylla	de	krav	som	cyklis-
terna	ställer.	Framkomligheten,	säkerheten	och	trygg-
heten	är	avgörande	faktorer	för	att	fler	ska	välja	cykeln.	
Inom	kommunen	kan	idag	en	hel	del	hinder	uppstå	för	
en	cyklist	längs	med	cykelvägen	såsom	dålig	skylt-
ning	och	vägvisning,	brist	på	säkra	och	väderskyddade	
cykelställ,	feldragna	cykelvägar	som	inte	tar	den	genaste	

vägen	utan	går	omvägar	och	begränsad	framkomlig-
het	längs	gång-	och	cykelvägen	på	grund	av	bristande	
skötsel.

Syftet	med	cykelplaneringen	är	att	cykelvägnätet	ska	
möta	och	uppfylla	cyklisternas	krav	och	bidra	till	att	fler	
människor	väljer	att	cykla.	För	att	nå	detta	måste	det	fin-
nas	säkra	och	framkomliga	cykelvägar	till	arbete,	skola,	
service	och	fritidsanläggningar	så	att	fler	kan	ta	cykeln	
i	stället	för	bilen.	Människor	väljer	cykel	bara	om	förhål-
landena	är	tillräckligt	bra.	Om	cykeln	ska	ha	en	chans	
måste	cykelvägnätet,	parkeringsmöjligheter,	vägskylt-
ning		samt	drift	och	underhåll	med	mera	ha	en	hög	
kvalitet.	Dessutom	måste	cykeln	på	ett	bra	sätt	kopplas	
ihop	med	kollektivtrafiken.

De uppsatta målen för gång- och cykelvägsplanen 
är:
•	Andelen	cyklande	ska	öka	genom	att	skapa	bättre	
förutsättningar	för	cyklisterna.

•	Antalet cykelrelaterade olyckor ska minska.
•	Cykelrelaterade skador ska minska.
•	Utveckla	möjligheterna	för	den	cykelburna	turismen	i	
Gislaveds	kommun.

•	Påverka	resebeteendet	i	kommunen	mot	ett	ökat	
cyklande	och	gående.

I	Gislaveds	kommun	finns	cirka	100	kilometer	gång-	
och	cykelväg.	Planen	anger	ett	behov	av	ytterligare	
cirka	81	kilometer	gång-	och	cykelväg	och	en	förstärk-
ning	med	olika	aktivteter	som	krävs	om	kommunen	
ska	kunna	bli	en	cykelkommun.	Vidare	krävs	också	
samarbete	med	olika	aktörer	såsom	Trafikverket	och	
kollektivtrafikaktörer.

1Vägverket.	Nationell	strategi	för	ökad	och	säker	cykeltrafik.	
sid	19	(2000)
2Trafikverket.	Cykelliv.	sid	4	(2010)
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giSlaVEdS KOmmun
I	Gislaveds	kommun	finns	omkring	100	kilometer	
gång-	och	cykelväg.	I	den	förra	gång-	och	cykelvägs-
planen,	som	antogs	2006,	finns	det	planer	på	att	
anlägga	ytterligare	81,7	kilometer	gång-	och	cykel-
väg.	Sedan	dess	har	det	byggts	6,5	kilometer	gång-	
och	cykelväg	i	kommunen.	Som	visas	på	kartorna	i	
delen	Plan	och	handlingsprogram	för	utbyggnad	av	
gång-	och	cykelvägar	i	Gislaveds	kommun,	har	de	
större	orterna	i	kommunen	ett	ganska	väl	utbyggt	
gång-	och	cykelvägnät.	Det	finns	även	en	hel	del	
planerade	gång-	och	cykelvägar.	De	mindre	orterna	
har	däremot	inte	ett	lika	väl	utbyggt	system.	Det	är	
viktigt	att	det	även	på	dessa	orter	finns	bra	och	säkra	
gång-	och	cykelvägar.	Det	saknas	även	på	flera	stäl-
len	lämpliga	alternativ	för	cyklister	att	ta	sig	mellan	de	
olika	tätorterna	i	kommunen.

uppdRag
Den	tidigare	gällande	gång-	och	cykelvägsplanen	
antogs	av	kommunfullmäktige	2006.	Sedan	den	förra	
planen	antogs	har	flera	planerade	gång-	och	cykelvä-
gar	byggts,	nya	beslut	fattats	och	nya	frågor	om	gång-	
och	cykelvägar	uppmärksammats.	Kommunstyrelsen	
lämnade	i	april	2010	i	uppdrag	till	tekniska	nämnden	
att	i	samråd	med	kommunstyrelseförvaltningen	arbeta	
fram	ett	förslag	till	en	ny	gång-	och	cykelvägsplan.

Gislaveds	kommun	har	bland	annat	som	mål	att	vara	
en	fossilbränslefri	kommun	år	2050,	att	arbeta	för	att	
förbättra	folkhälsan,	att	förbättra	möjligheterna	att	
turista	på	cykel	i	kommunen	samt	att	öka	trafiksäker-
heten.		Arbetet	med	att	utveckla	Gislaved	till	en	cykel-
kommun	är	ett	viktigt	led	för	att	nå	dessa	mål.	Syftet	
med	planen	är	att	öka	användningen	av	gång-	och	cy-
kelvägsinfrastrukturen	samtidigt	som	fler	resealternativ	
görs	attraktiva	för	invånarna.	Planen	ska	underlätta	för	
oskyddade	trafikanter,	höja	trafiksäkerheten,	förbättra	

miljön,	bidra	till	att	minska	energiförbrukningen	och	
förbättra	folkhälsan.	Den	ska	också	ge	ett	underlag	
för	turistcyklingen	i	kommunen.	Gång-	och	cykelvägs-
planen	riktar	sig	främst	till	kommunens	beslutsfattare	
och	de	handläggare	som	ansvarar	för	trafik-	och	
samhällsplanering	samt	regionala	organ.	Planen	ska	
fungera	som	planeringsunderlag	för	trafikplanering,	
projektering,	budgetprocesser	samt	i	översikts-	och	
detaljplanering.

aVgRÄnSningaR
Gång-	och	cykelvägsplanen	utgår	från	befint-
ligt	gång-	och	cykelvägnät	samt	nuvarande	mål	
och	visioner	om	ett	ökat	cyklande.	Planen	har	ett	
tidsperspek	tiv	på	10	år.

I	kommunen	finns	både	statliga	och	kommunala	gång-	
och	cykelvägar.	Det	som	skiljer	de	statliga	gång-	och	
cykelvägarna	från	de	kommunala	är	att	Trafikverket	
generellt	är	väghållare	för	gång-	och	cykelvägar	utmed	
allmän	väg	och	i	stort	ansvarar	för	att	åtgärder	på	det	
statliga	vägnätet	utförs.	Kommunen	har	i	en	del	fall	
finansierat	utbyggnad	av	gång-	och	cykelvägar	längs	
med	allmänna	vägar	och	har	då	i	många	fall	fått	ta	på	
sig	ansvaret	som	väghållare.	Vilka	gång-	och	cykelvä-
gar	som	är	statliga	och	vilka	som	är	kommunala	har	
märkts	ut	i	planen	och	återfinns	på	kartorna	i	delen	
”Plan	och	handlingsprogram	för	utbyggnad	av	gång-	
och	cykelvägar	i	Gislaveds	kommun”.

Planen	fokuserar	inte	enbart	på	utbyggnad	av	gång-	
och	cykelvägnätet	utan	tar	även	upp	frågor	som	rör	
turism,	folkhälsa,	miljö	och	trafiksäkerhet.	Att	föränd-
ra	människors	resvanor	så	att	de	går	och	cyklar	mer	
kräver	många	olika	typer	av	insatser	inom	ovanstå-
ende	områden.

1. inledning
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aRbETSmETOd
Planen	har	arbetas	fram	i	projektform	och	
genomförts	av	en	arbetsgrupp	med	deltagare	från	
kommunstyrelseförvaltningen,	bygg-	och	miljöförvalt-
ningen	och	tekniska	kontoret.	Till	arbetsgruppen	har	en	
referensgrupp,	bestående	av	deltagare	från	barn-	och	
utbildningsförvaltningen,	socialförvaltningen	och	kom-
munstyrelseförvaltningen,	kopplats.

Gislaveds	kommun	har	under	hösten	2011	startat	ett	
medborgardialogprojekt.	För	att	pröva	på	en	dialogme-
tod	har	en	dialog	upprättats	mellan	arbetsgruppen	och	
låg-	och	mellanstadieskolorna	Villstadskolan	och	Åtter-
åsskolan	samt	organisationerna	PRO,	SPF	och	Aktiva	
seniorer	i	Smålandsstenar.	Eleverna	i	årskurs	fem	och	
sex	har	på	en	karta	ritat	in	hur	de	upplever	gång-	och	
cykelvägarna	i	sitt	närområde	medan	personer	över	65	
år	har	ritat	in	hur	de	upplever	gång-	och	cykelvägarna	i	
stort	i	Smålandsstenar.	Resultatet	redovisas	i	ett	under-
lagshäfte.

Gång-	och	cykelvägarna	har	i	stort	planerats	utifrån	
kommuninvånarnas	rörelsemönster.	Industri-,	bostads-,	
skolområden,	centrum	och	service,	idrotts-	och	buss-
hållplatser	har	markerats	ut	på	kartorna.	Utifrån	detta	
går	det	till	stor	del	att	utläsa	invånarnas	rörelsemönster.	
Planering	bort	från	högtrafikerade	eller	ur	annan	anled-
ning	olämpliga	gator	samt	inplanering	av	natursköna	
turism/rekreationssträckor	har	gjorts.	

Gång-	och	cykelvägarna	har	därefter	planerats	in	i	tre	
grupper	beroende	på	när	i	tiden	de	planeras	att	byggas	
ut;	prioritet	ett	2013-2017,	prioritet	två	2018-2022	och	
vision.	Vilken	prioritet	en	gång-	och	cykelväg	har	fått	
beror	på	en	sammanvägning	av	olika	bedömningar.	
Som	bas	för	utbyggnad	av	gång	och	cykelväg	ligger	
de	fyra	grundkriterierna;	skolväg,	väg	mot	centrum,	ar-
betspendlingsväg	eller	motionsväg/turismstråk.	Därefter	
har	andra	aspekter	vägts	in	i	bedömningen	så	som;	

vilken	trafikmängd	som	råder	längs	den	aktuella	sträck-
an,	vilken	hastighet	det	är	på	vägen,	går	en	eventuell	
utbyggnad	av	gång-	och	cykelvägen	att	samordna	med	
andra	projekt	i	tiden,	vilka	möjligheter	råder	till	samfinan-
siering	av	sträckan	och	slutligen	finns	en	bedömning	
från	tekniska	nämnden	baserat	på	deras	erfarenhet	och	
kunskap	om	de	olika	vägarna	och	dess	förhållanden.

diSpOSiTiOn
Gång-	och	cykelvägsplanen	är	uppdelad	i	tre	doku-
ment;	Mål	och	strategier	för	gång-	och	cykelvägar	i	
Gislaveds	kommun,	Plan	och	handlingsprogram	för	ut-
byggnad	av	gång-	och	cykelvägar	i	Gislaveds	kommun	
samt	ett	Handlingsprogram	för	förvaltningsövergripande	
cykelfrämjande	åtgärder.

Det	övergripande	dokument	med	mål	och	strate-
gier	för	gång-	och	cykelvägar	i	Gislaveds	
kommun	antas	av	kommunfull-
mäktige.	Plan	och	handlings-
programet	antas	av	tekniska	
nämnden	och	beskriver	tek-
niska	nämndens	arbete	med	
utbyggnaden	av	gång-	och	cy-
kelvägarna	och	Handlingspro-
gramet	för	förvaltningsövergri-
pande	cykelfrämjande	åtgärder	
antas	av	kommunstyrelsen.

1. inledning

Skolvägar

Vägar mot centrum och 
service

Arbetspendlingsvägar

Motionsvägar/turism-
stråk

Samordning	med	andra	projekt	i	tiden

Trafikmängd

Hastighet

Trolig	samfinasering

Tekniska	nämndens	erfarenhet

Motionsvägar/turismstråk
	–	gång-	och	cykelväg	som	till	exempel	
löper	mellan	två	orter	och	som	har	till	
huvudsyfte	att	främja	rekreation	samt	
som	leder	till	badplatser,	natursköna	
områden	och	gång	och	cykelleder.

Skolvägar 
–	gång-	och	cykelvägar	som	
mynnar	ut	i	ett	skolområde.

Vägar mot centrum och service 
–	gång-	och	cykelvägar	som	leder	till	

centrum	eller	till	serviceinstitutioner	samt	
busshållplatser.

Arbetspendlingsvägar
-	gång-	och	cykelvägstråk	som	leder	till	
större	arbetsplatser	eller	industriområden.
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naTiOnElla mÅl
Regeringen	har	vid	flera	tillfällen	utryckt	en	vilja	att	
förbättra	förutsättningarna	för	cykeltrafiken.	I	det	
nationella	infrastrukturpolitiska	beslutet	från	2002	
som	gäller	fram	till	2015	anger	riksdagen	att	cykeltra-
fiken	bör	öka,	inte	bara	absolut	utan	som	en	andel	av	
resandet3.	I	beslutet	”Infrastruktur	för	ett	långsiktigt	
hållbart	transportsystem”	står	det	att:

”…arbeta	med	åtgärder	som	påverkar	efterfrågan	
på	transporter	i	riktning	mot	ett	hållbart	resande,	det	
vill	säga		ett	resande	som	är	effektivare,	mer	miljöan-
passat	och	säkrare	än	det	individuella	resandet	med	
personbil.”

I den senaste transportpolitiska propositionen ”Moder-
na	transporter”	föreslår	regeringen	samma	mål,	att:

”…cykeltrafikens	andel	av	antalet	resor	bör	öka,	
särskilt	i	tätort4”
”…en	ökad	och	säker	cykeltrafik,	särskilt	i	tätorter,	
är	viktig	för	att	öka	tillgängligheten.	Detta	har	också	
fördelar	från	miljö-	och	folkhälsosynpunkt.”

Trafikverket	har	tillsammans	med	Sveriges	Kommuner	
och	Landsting	(SKL)	och	andra	aktörer	inom	området	
tagit	fram	en	nationell	cykelstrategi.	Cykelstrategin	
tar	sin	utgångspunkt	i	Nollvisionen	och	bygger	på	
åtgärder	som	innebär	en	ökad	trafiksäkerhet.	Cykel-
trafiken	ska	kunna	öka	utan	att	fler	cyklister	dödas	
eller	skadas	svårt.	Exempel	på	detta	är	separering	av	
cykeltrafik	från	biltrafik,	eller	då	detta	inte	är	möjligt,	
att	bilarnas	hastighet	sänks.

Den nationella strategin innehåller åtgärder 
inom fem områden:
l	Infrastruktur	-	fysiska	åtgärder,	drift	och	underhåll,	
vägvisning	och	cykelparkering

l	Organisation	-	nationell	och	regional	samordning
l	Kunskapsuppbyggnad	-	utbildning,	demonstra-
tionsobjekt	och	forskning

l	Kommunikation	-	kampanjer,	ekonomiska	stimu-
lansåtgärder

l	Uppföljning	med	nationella	och	regionala	cykelbok-
slut

Gislaveds	gång-	och	cykelvägsplan	ska	gå	i	linje	med	
de	nationella	målen	för	cykeltrafiken.

3prop.	2001/02:20	Infrastruktur	för	ett	långsiktigt	hållbart	trans-
portsystem	samt	Trafikutskottets	betänkande	2001/02:	TU2	
Infrastruktur	för	ett	långsiktigt	hållbart	transportsystem.
4prop.	2005/06:160.	Moderna	transporter	sid	28.
5Regionförbundet	Jönköpings	län.	Regional	transportplan	Jönkö-
pings	län	2014-2025.	remissversion.	(2013)

REgiOnala SaTSningaR pÅ 
gÅng- OCH CyKElVÄgaR
I	förslaget	till	den	Regionala	transportplanen	för	pe-
rioden	2014–2025,	skrivs	följande	för	åtgärder	kring	
gång-	och	cykelvägar:

”För	att	möjliggöra	fler	satsningar	på	gång-	och	
cykelvägar	bör	en	samplanering	och	finansiering	
med	berörd	kommun	eftersträvas.	Behovet	är	i	första	
hand	lokalt	koncentrerat	till	tätorterna	och	deras	
närområde.	I	planen	finns	medel	avsatta	till	gång-	
och	cykelvägar	främst	för	barns	säkra	skolvägar	
och	för	studie-	och	arbetspendling”.	För	de	åtgärder	
som	rör	kollektivtrafiken	säger	transportplanen	även	
att	behov	av	anslutande	gång-	och	cykelvägar	till	
nya	och	befintliga	hållplatser	ska	beaktas	om	behov	
finns.	I	transportplanen	anges	inga	specifika	åtgärder	
för	kollektivtrafik	och	gång-	och	cykelåtgärder	utan	
dessa	planeras	av	Trafikverket	och	berörd	kommun	i	
samråd	med	Regionförbundet.

I	början	av	året	inleder	Trafikverket	diskussioner	mel-
lan	framför	allt	kommuner	och	Regionförbundet	om	
de	ekonomiska	förutsättningarna,	förslag	till	åtgärder	
för	kommande	år,	samt	en	utblick	för	efterföljande	år.	
När	verksamhetsåret	är	slut	görs	en	uppföljning	av	
genomförda	åtgärder	som	stäms	av	mot	planen	och	
bildar	underlag	inför	kommande	år.”

Planeringsramen	för	Jönköpings	län,	för	perioden	
2014–2025,	uppgår	till	cirka	1,3	miljarder	kronor:	
Medlen	är	indelade	i	fyra	grupper;
l	Större	väginvesteringar.
l	Samfinansiering	av	järnvägsinvesteringar	i	nationell	

plan.
l	Mindre	investeringar,	vilket	innebär	utbyggnad	av	
kollektivtrafikanläggningar	och	gång-	och	cykel-
vägar	längs	det	statliga	vägnätet.	För	de	mindre	
investeringarna	har	cirka	10	miljoner	kronor	per	
år	avsatts.	De	kollektivtrafikåtgärder	som	genom-
förs	ska	kopplas	till	Länstrafikens	hållplatsstrategi.	
Behov	av	anslutande	gång-	och	cykelvägar	till	nya	
och	befintliga	hållplatser	ska	beaktas	om	behov	
finns.

l	Medfinansiering	av	kollektivtrafikåtgärder,	miljö-	
och	trafiksäkerhetsåtgärder	längs	det	kommunala	
vägnätet	samt	enskilda	vägar.	Den	statlig	medfi-
nansiering	innebär	en	satsning	på	det	vägnät	som	
ej	är	statligt.	Kommunerna	får	ett	bidrag	på	fem-
tio	procent	till	åtgärder	inom	kollektivtrafik,	samt	
miljö-	och	trafiksäkerhetsåtgärder.	Fördelning	av	
medel	för	kollektivtrafikåtgärder	sker	i	dialog	med	
Länstrafiken	och	kopplingen	till	deras	planer	och	
strategier	ska	vara	vägledande.	För	gång-	och	
cykelvägar	längs	vägar	med	låga	trafikvolymer	och	
för	gång-	och	cykelväg	som	huvudsakligen	önskas	
av	turistiska	motiv	förutsätts	högre	medfinansie-
ring	från	kommunernas	sida,	inriktningen	är	2/3	av	
kostnaden5.
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giSlaVEdS KOmmunS ViSiOnER 
OCH mÅl
Målet	med	cykelplaneringen	är	att	cykelvägnätet	ska	
möta	cyklisternas	krav	och	bidra	till	att	fler	människor	
väljer	att	cykla.	För	att	nå	detta	mål	måste	det	finnas	
säkra	och	framkomliga	cykelvägar	till	arbete,	skola,	
service	och	fritidsanläggningar	så	att	fler	kan	ta	cykeln	
istället	för	bilen.	Människor	väljer	cykel	bara	om	förhål-
landena	är	tillräckligt	bra.	Om	cykeln	ska	ha	en	chans	
måste	cykelvägnät,	parkeringsmöjligheter,	vägskylt-
ning,	ihopkoppling	med	kollektivtrafiken	samt	drift	och	
underhåll	ha	en	hög	kvalitet.

dEfiniTiOn
Med	ambitionen	att	bli	en	cykelkommun	menas	att	det	
ska	vara	enkelt	och	säkert,	för	alla	som	vill	och	kan,	
att	cykla	i	Gislaveds	kommun.	Cykel	ska	vara	ett	kom-
plement	till	andra	trafikslag.	Gång-	och	cykelvägarna	
ska	vara	trygga	och	säkra	att	ta	sig	fram	på	året	om	
samt	inspirera	till	ökad	rörlighet	inne	i	och	mellan	vissa	
tätorter.	Inom	tätorterna	ska	cykeln	vara	det	naturliga	
valet.	Cykelplaneringen	ska	integreras	i	trafikplane-
ringen	på	ett	sätt	som	gör	att	cykeln	i	många	fall	blir	
det	självklara	valet	av	transportmedel.

Att	bli	en	cykelkommun	innebär	för	Gislaveds	kom-
mun	att	vi	ska	följa	vår	gång-	och	cykelvägsplan	och	
arbeta	för	att	uppfylla	åtgärderna	i	handlingspro-
gramet.	Att	vara	en	cykelkommun	innebär	en	ständig	
förbättring	och	förändring	av	standard	och	möjligheter	
för	cyklisterna	i	kommunen.

gÅng- OCH CyKElVÄg-
planEnS mÅl
l		Andelen	cyklande	ska	öka	genom	att	skapa	

bättre	förutsättningar	för	cyklisterna.
l		Antalet cykelrelaterade olyckor ska minska.
l		Cykelrelaterade skador ska minska.
l		Möjligheten	att	turista	på	cykel	i	Gislaveds	kom-

mun	ska	förbättras.
l		Påverka	resebeteendet	i	kommunen.
l	Skötseln	och	underhållet	på	gång-	och	cykelvä-

garna	ska	hålla	en	hög	standard	för	att	minimera	
riskerna	för	olyckor	samt	för	att	gynna	fotgänga-
re	och	cyklister.

2. vision och mål

anTagna ViSiOnER
Enligt	den	gemensamma	visionen	i	klimat-	och	ener-
gistrategierna,	ska	Gislaveds	kommun	sträva	efter	att	
endast	använda	energi	från	fossilfria	energikällor	och	
att	ställa	om	till	ett	fossilbränslefritt	och	effektivt	trans-
portsystem.

Den	övergripande	visionen	vad	gäller	folkhälsan	i	kom-
munen	är	att	skapa	samhälleliga	förutsättningar	för	en	
god	och	jämlik	hälsa	för	hela	befolkningen.6

Enligt	visionen	för	turismen	ska	den	utvecklas	och	vara	
en	av	de	näringsgrenar	som	medverkar	till	att	kommu-
nens	näringsliv	breddas.

REdan anTagna mÅl EnligT
Gislaveds översiktsplan 06
l	Gislaveds	kommun	ska	skapa	förutsättningar	

för	medborgarna	att	kunna	färdas	på	ett	tryggt	
och	miljövänligt	sätt.

l	Gislaveds	kommun	ska	ha	en	väl	fungerande	
kollektivtrafik,	oberoende	av	administrativa	
gränser,	samt	ett	väl	utbyggt	system	av	gång-	
och	cykelvägar.

Gislaveds energistrategi 2011 - 2020
l	Sträva	efter	att	göra	Gislaved	till	en	
	 cykelkommun.

l	Möjliggöra	nyanläggning	av	i	snitt	minst	fem	
kilometer	cykelväg	per	år	till	år	2020.

Handlingsprogram för Olycksförebyggande 
arbete 2013-2015.

l		Antalet	trafikolyckor	ska	fortlöpande	minska.	
Ingen	människa	ska	omkomma	eller	skadas	
svårt	till	följd	av	en	trafikolycka.

Omprioriteringar av gång- och cykelvägar
l	Kf	§	72	2008-06-18.	Prioritera	gång-	och	

cykelvägen	mellan	Smålandsstenar	och	Villstad	
idrottsplats	i	prioriteringsgrupp	ett.

6Gislaveds	kommun.	Folkhälsoplan	i	Gislaveds	kommun	
2009-2012.	(2008)
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uTbyggnd aV gÅng- OCH 
CyKElVÄgaR
En	normal	cyklist	kan	hålla	en	hastighet	på	15	kilo-
meter	i	timmen,	vilket	ger	en	radie	på	fem	kilometer	
på	20	minuter.	Detta	om	cyklisten	inte	tvingas	till	för	
många	stopp	och	omvägar	längs	vägen.	För	att	cy-
keln	ska	vara	ett	konkurrenskraftigt	alternativ	till	bilen	
måste	cykelvägnätet	uppfylla	de	krav	som	cyklisterna	
ställer.	Framkomligheten,	säkerheten	och	tryggheten	
är	avgörande	faktorer	för	att	fler	ska	välja	cykeln.

För	att	en	gång-	och	cykelväg	ska	vara	av	intresse	
att	bygga	bör	den	uppfylla	någon	av	kommunens	
grundkriterier	för	utbyggnad	av	gång-	och	cykelvägar.	
De	ska	antingen	vara	skolvägar,	vägar	mot	centrum,	
arbetspendlingsvägar	eller	motionsvägar/turiststråk.	
Utifrån	detta	placeras	gång-	och	cykelvägarna	i	
tre	prioriteringsgrupper	beroende	på	när	i	tiden	de	
planeras	att	byggas.	Prioritet	ett	är	de	gång-	och	
cykelvägar	som	planeras	att	byggas	mellan	2013-
2017,	prioritet	två	mellan	2018-2022.	De	gång-	och	
cykelvägar	som	finns	inplanerade	därefter	ligger	i	en	
visions-	grupp,	som	visar	på	hur	en	utbyggnad	bör	
se	ut	i	framtiden.	Av	erfarenhet	vet	vi	dock	att	prio-
riteringen	inte	alltid	helt	kan	följas.	Ibland	styr	andra	
orsaker	vilka	områden	som	byggs	ut	eller	förändras,	
till	exempel	kanske	Trafikverket	har	ett	projekt	i	ett	
område	eller	så	ska	vatten-	och	avloppsledningar	i	
befintlig	gatumiljö	byggas	om	vilket	innebär	att	kom-
munen	samtidigt	bygger	om	eller	bygger	till	gång-	
och	cykelvägar	längs	med	den	aktuella	sträckan.

Grundkriterier för utbyggnad av gång- och 
cykelvägar:

Skolvägar

Vägar mot centrum och 
service

Arbetspendlingsvägar

Motionsvägar/turism-
stråk

Samordning	med	andra	projekt	i	tiden

Trafikmängd

Hastighet

Trolig	samfinasering

Tekniska	nämndens	erfarenhet

Motionsvägar/turismstråk 
–	gång-	och	cykelväg	som	till	exempel	
löper	mellan	två	orter	och	som	har	till	
huvudsyfte	att	främja	rekreation	samt	
som	leder	till	badplatser,	natursköna	
områden	och	gång	och	cykelleder.

Skolvägar 
–	gång-	och	cykelvägar	som	
mynnar	ut	i	ett	skolområde.

Vägar mot centrum och service 
–	gång-	och	cykelvägar	som	leder	till	

centrum	eller	till	serviceinstitutioner	samt	
busshållplatser.

Arbetspendlingsvägar 
-	gång-	och	cykelvägstråk	som	leder	till	
större	arbetsplatser	eller	industriområden.



Standard på gång- och cykelvägar

I	centrum	inom	de	större	tätor-
terna.

2,5-3,5	meter	belagd	
och	förhöjd	bana	med	
kantsten mot körbana. 
Gemensam	belysning	
med	gatan.	Banan	är	
dubbelriktad	och	med	
delat	utrymme	för	gå-
ende	och	cyklister.

I	bostadsområden	och	mindre	
orter.

2,5-3	meter	belagd	
och	belyst	bana.	Skild	
från	körbana	med	
skiljeremsa.		Dub-
belriktad	och	med	
delat	eller	gemensamt	
utrymme	för	gående	
och	cyklister.

3. strategi9
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STandaRd OCH uTfORmning
Inom	kommunen	kan	idag	en	hel	del	hinder	
uppstå	för	en	cyklist	längs	med	cykelvägen	
såsom	dålig	skyltning	och	vägvisning,	feldragna	
cykelvägar	som	inte	tar	den	genaste	vägen	utan	
går	omvägar	och	begränsad	framkomlighet	
längs	gång-	och	cykelvägen	på	grund	av	bris-
tande	skötsel.	Vad	gäller	gång-	och	cykelvägar-
nas	utformning	är	igenkänningsfaktorn	viktig	att	
ta	hänsyn	till,	detta	kan	till	exempel	styras	med	
olika	typer	av	markbeläggning	med	mera.	För	
att	hantera	detta	har	en	standard	på	hur	gång-	
och	cykelvägarna	ska	utformas	tagits	fram.



På sträckor mellan till exempel skola och 
bostadsområden

2,5-3,5	me-
ter	belagd	och	
förhöjd	bana	med	
kantsten mot kör-
bana. Gemensam 
belysning	med	
gatan.	Banan	
är	dubbelriktad	
och	med	gemen-
samt	utrymme	
för	gående	och	
cyklister.

2,5-3	meter	
belagd	och	belyst	
bana	som	har	fri	
sträckning.

103. strategi
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Utefter	gator	där	det	till	ex-
empel	inte	finns	utrymme	till	
separat	GC-väg.

1,25	meter	bred	
bana	som	är	målad	
i	körbana	inom	tät-
ort	på	båda	sidor	
av	vägen.	Enkelrik-
tad	och	enbart	till	
för	cykel.

Turistvägar. Befintlig	mindre	
väg.

Mellan	tätorter. 2,5-3	meter	grusad	
bana	som	har	fri	
sträckning.

Mellan	tätorter. 2,5-3	meter	belagd	
bana	som	har	fri	
sträckning.
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SKöTSEl OCH undERHÅll
För	att	klara	av	att	hålla	en	hög	standard	på	cykelvä-
garna	vad	gäller	den	dagliga	skötseln	och	underhållet,	
finns	en	skötselplan	framtagen.	De	viktigaste	gång-	
och	cykelvägarna	prioriteras	högst.	Detta	är	särskilt	
tydligt	vid	vinterväghållning	då	de	primära	gång-	och	
cykelvägarna	plogas	först.

På	snöröjningskartorna,	se	bilaga	3,	är	de	primära	
gång-	och	cykelvägarna	lilamarkerade.	Tekniska	
nämnden	ansvarar	för	snöröjningen	längs	dessa	
sträckor.	För	att	behålla	framkomligheten	för	fotgänga-
re	och	cyklister	är	det	särskilt	viktigt	att	ha	ett	stråk-
tänk	vid	vägunderhåll.	Detta	kan	på	vissa	platser	dock	
vara	ett	problem	då	höjdskillnader	i	markbeläggningen	
förhindrar	plogmaskinerna	att	snöröja	hela	stråk	utan	
att	lyfta	bladet.	

Vem	som	ansvarar	för	snöröjningen	längs	gång-	och	
cykelvägar	som	går	genom	kommunal	kvartersmark	
kan	ibland	bli	en	diskussionsfråga.	För	att	inte	fram-
komligheten	ska	bli	lidande	är	detta	något	som	måste	
utredas	närmre.

Skötselplan för gång- och cykelvägarna

Barmarksunderhåll
Dikesslåtter	utförs	en	gång	per	säsong.	Inträngande	
vegetation	åtgärdas	vid	behov.

Vintervägsunderhåll
GC-vägsnätet	är	uppdelat	i	primära	GC-vägar	
och	övriga	GC-vägar.	För	båda	kategorierna	gäl-
ler	att	snödjupet	inte	får	överstiga	fem	centime-
ter,	de	ska	vara	halkfria	och	ha	en	jämn	snö-
vägbana.	Däremot	ska	åtgärder	på	de	primära	
GC-vägarna	utföras	först.

Utbyte	av	skadade	eller	uttjänta	vägmärken	sker	efter	
behov.

GC-vägar	ska	vara	fria	från	grus,	jord	och	glaskross.	
Sopning	utförs	efter	vintersäsong	och	därefter	vid	
behov.

Hålor	eller	skador	som	är	trafikfarliga	ska	åtgärdas	eller	
märkas	ut	inom	24	timmar.

Snövallar	ska	snarast	(dock	senast	48	timmar	
efter	att	snöfallet	upphört)	avlägsnas	vid	över-
gångställen	och	busshållplatser.

Behov	av	underhållsbeläggning	bedöms	och	utförs	i	
samband	med	gator	och	vägar.

Motionsvägar	snöröjs	som	regel	inte.

För att nå målen ska:
Vid	vintervägsunderhåll	hela	cykelstråk	skottas,	det	
vill	säga	även	delar	som	inte	utgörs	av	cykelväg.
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KOllEKTiVTRafiK OCH CyKling
Att	göra	cykeln	till	ett	populärt	färdmedel	och	förändra	
människors	resvanor	så	att	de	cyklar,	går	och	åker	mer	
kollektivt,	kräver	lika	mycket	mjuka	beteendepåver-
kande	åtgärder	som	hårda	åtgärder.	Cykeln	måste	helt	
enkelt	bli	en	väsentlig	del	i	dagens	transportsystem	
och	det	måste	vara	enkelt	för	kommuninvånarna	att	
välja	cykeln	som	ett	resealternativ.	Det	är	därför	viktigt	
att	koppla	samman	cykeln	med	kollektivtrafiken	för	att	
de	båda	färdmedlen	ska	kunna	dra	nytta	av	varandra	
och	bli	så	attraktiva	som	möjligt.	Hela	resan	måste	
beaktas.

På	många	platser,	särskilt	i	glesbygdsområden,	är	
det	för	långa	avstånd	för	att	cykla.	Dessutom	är	det	
svårt	att	få	en	konkurrenskraftig	kollektivtrafik	eftersom	
resandeunderlaget	är	för	litet.	Genom	att	kombinera	
cykeln	med	kollektivtrafiken	och	se	till	att	det	går	
cykelvägar	till	de	större	kollektivtrafikhållplatserna,	finns	
möjligheten	att	cykla	en	del	av	sträckan	och	lämna	cy-
keln	i	ett	säkert	cykelställ	vid	en	kollektivtrafikhållplats.	I	
kommunen	saknas	det	idag	bra	och	säkra	cykelparke-
ringar	vid	många	viktiga	knutpunkter	och	kollektivtrafik-
platser.	För	att	möjliggöra	en	sammankoppling	mellan	
cykeln	och	bussen	behövs	cykelparkeringar	inte	bara	
vid	de	större	resecentrerna	utan	även	vid	vissa	buss-
hållplatser	på	landsbygden.	Att	verka	för	att	utveckla	
möjligheten	att	ta	med	sig	cykeln	på	bussen	eller	tåget	
är	också	något	som	ligger	i	kommunens	intresse.7

En	stor	fördel	för	cyklisten	är	att	lätt	kunna	ta	sig	ända	
fram	till	målpunkten.	För	att	detta	ska	vara	möjligt	stäl-
ler	det	krav	på	bra	och	säkra	cykelparkeringar	vid	stra-
tegiska	knutpunkter	och	busshållsplatser.	Vid	större	
samlingspunkter	bör	det	även	finnas	väderskydd	till	
cykelparkeringarna	samt	förvaringsplats	för	hjälm	och	
regnkläder.	Detta	gäller	särskilt	vid	busstationerna.	Det	
är	i	huvudsak	cykelparkeringens	placering	som	avgör	

7www.jlt.se.	För	nuvarande	kan	cykel	enbart	tas	med	på	
Krösatågen	om	utrymme	finns.	Avgiften	motsvarar	biljettpri-
set	för	en	vuxen	inom	en	zon.
8Medborgarenkäten	2011

om	den	nyttjas	eller	ej.	I	brist	på	bra	cykelparkeringar	
låses	cykeln	lätt	fast	på	andra	platser	såsom	runt	lykt-
stolpar	och	i	staket.	Problemet	med	detta	är	att	cykeln	
då	kan	utgöra	ett	hinder	för	förbipasserande	och	en	
fara	för	synskadade	och	rörelsehindrade	personer.	

I	kommunen	finns	inte	samma	problem	med	stöld	av	
cyklar	som	det	finns	i	städerna.	Dock	finns	fortfarande8 
en	upplevd	otrygghet	i	kommunen	vilket	gör	att	en	
satsning	på	säkerheten	och	i	vissa	fall	även	på	belys-
ning	på	cykelparkeringarna	är	viktigt	för	att	invånarna	
ska	känna	sig	bekväma	med	att	lämna	cykeln	där.

VÄgSKylTning
En	bra	vägskyltning	längs	med	gång-	och	cykelväg-
nätet	är	viktigt	för	att	ge	god	service	till	fotgängare	
och	cyklister,	för	att	lätt	kunna	orientera	sig	och	för	att	
känna	trygghet	och	säkerhet.	Eftersom	ett	cykelstråk	
ofta	består	av	flera	olika	typer	av	vägar	såsom	cykel-
banor,	lågtrafikerade	gator,	parker	med	mera	behövs	
det	en	vägskyltning	som	binder	samman	de	olika	de-
larna.	Dessutom	går	det	att	med	vägskyltningen	leda	
bort	fotgängare	och	cyklister	från	högtrafikerade	gator.

En	av	de	största	bristerna	i	cykelvägnätet	i	Gislaveds	
kommun	är	att	denna	sammankoppling	mellan	gång-	
och	cykelvägarnas	olika	delar	saknas.	En	cykelväg	
kan	plötsligt	ta	slut	utan	att	det	finns	någon	hänvis-
ning	om	hur	man	ska	ta	sig	vidare	för	att	komma	fram	
till	sin	målpunkt.	Vägskyltningen	i	kommunen	är	på	
många	platser	bristfällig.	Skyltning	finns	idag	framfö-
rallt	in	till	centrum	och	till	närliggande	orter	dit	gång-	
och	cykelvägsförbindelse	finns.	En	genomgång	på	hur	
en	cykelvägskylt	ska	utformas	samt	hur	skyltningen	
kan	göras	mer	lättillgänglig,	synlig	och	enhetlig	ska	
göras	i	kommunen.

För att nå målen ska:
En	skyltningsstrategi,	som	länkar	ihop	cykelstrå-
kens	olika	delar,	tas	fram	och	genomföras.

För att nå målen ska:
Cykelparkeringar	finnas	vid	strategiska	busshåll-
platser.

Cykelparkeringar	vid	större	resecentra	och	samlings-
punkter	vara	väderskyddade	och	säkra.

Kommunen	arbeta	för	att	cykeln	ska	kunna	tas	
med	på	buss	och	tåg.

3. strategi

3. strategi
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För att nå målen ska:
Korsningspunkter	mellan	GC-väg	och	bilväg	ut-
formas	med	tanke	på	cyklistens	och	fotgängarens	
säkerhet	och	framkomlighet.

Biltrafikens	hastighet	sänkas	i	samband	med	plan-
korsningar	och	bra	belysning	ska	finnas	vid	pas-
sagerna.

3. strategi

3. strategi

OlyCKSSTaTiSTiK
Till	gruppen	oskyddade	trafikanter	räknas	alla	som	inte	
färdas	i	bil.	Barn	och	äldre	är	särskilt	utsatta	grupper	
i	trafiken.	I	Sverige	dödas	omkring	50	cyklister	per	år	
och	cirka	5	000	skadas	svårt.9	Mörkertalen,	särskilt	vad	
gäller	lindrigt	skadade,	är	dock	stora. För att minska 
olyckorna	måste	cyklisten	använda	hjälm,	cykeln	vara	i	
bra	skick	och	vägmiljön	säker.	En	säker	vägmiljö	innebär	 9Vägverket	2003-2011.	Nationell	strategi	för	ökad	och	

säker	cykeltrafik.	sid	17	(2000)
10www.trafikverket.se

bland	annat	att	hastigheten	på	vägarna	sänks	till	
30	kilometer	i	timmen	på	de	sträckor	där	det	råder	
blandtrafik.

Olyckor	med	fotgängare	äger	till	största	delen	rum	i	
mörker	medan	cykelolyckor	är	vanligast	i	dagsljus.	
På	en	väg	med	en	hastighetsbegränsning	på	30	
kilometer	i	timmen	äger	få	dödsolyckor	rum.	Majo-
riteten	av	olyckorna	äger	rum	på	50-sträckor	men	
för	cyklisterna	är	det	vanligast	att	råka	ut	för	olyckor	
på	70-sträckor.10	För	cyklister	är	singelolyckan	den	
vanligaste	olyckstypen	medan	den	övervägande	
dödsorsaken	är	kollision	med	motorfordon.
De	flesta	olyckor	i	kommunen	sker	vid	korsnings-
punkter.	I	Gislaveds	tätort	är	det	korsningen	mellan	
Regeringsgatan	och	Södra	Storgatan	samt	kors-
ningen	Regeringsgatan	och	Södergatan	där	flest	
olyckor	inträffat	och	i	Anderstorp	är	det	korsningen	
mellan	Brogatan	och	Storgatan.	

Olycksstatistiken	för	Gislaveds	kommun	är	bristfäl-
lig.	Statistiken	baseras	enbart	på	rapporter	från	
polisen,	tyvärr	saknas	rapporter	från	sjukhusen.	De	
senaste	sex	åren	(2006-2011)	har	en	cyklist	om-
kommit	vid	kollision	med	motorfordon,	sex	har	blivit	
svårt	skadade	och	31	lätt	skadade.	Nio	fotgängare	
har	blivit	lätt	skadade	vid	kollision	med	motorfordon	
och	tre	svårt	skadade.	Vad	gäller	singelolyckor	har	
en	oskyddad	trafikant	blivit	svårt	skadad	och	15	lätt	
skadade.	Det	finns	dock	ett	stort	mörkertal	eftersom	
singelolyckor	inte	alltid	rapporteras	in.	I	bilaga	ett	
finns	inrapporterade	olyckor	för	åren	2003	utmarke-
rade	på	kartor.

TRafiKSÄKERHET
Att	den	oskyddade	trafikanten	syns	i	trafikmiljön	är	vik-
tigt	ur	säkerhetssynpunkt.	På	de	platser	där	cyklisten/
fotgängaren	korsar	biltrafiken	är	detta	särskilt	viktigt.	
För	att	minska	riskerna	är	det	väsentligt	att	minimera	
antalet	korsningspunkter	utmed	de	större	gång-	och	
cykelvägarna.	Det	finns	en	del	korsningar	i	kommunen	
som	måste	ses	över	och	åtgärdas.	Korsningspunk-
terna	måste	utformas	på	ett	sätt	som	passar	både	
för	bilisten	och	för	cyklisten/fotgängaren,	både	ur	ett	
säkerhets-	och	framkomlighetsperspektiv.

Grindar	kan	på	en	del	platser	behöva	sättas	upp.	Detta	
för	att	öka	säkerheten	för	cyklister	och	fotgängare	samt	
för	att	hindra	bilar	att	olovandes	köra	på	gång-	och	
cykelvägar.	Platser	där	detta	är	särskilt	viktigt	är	vid	
skolor,	idrottsanläggningar	och	andra	platser	där	det	
rör	sig	mycket	barn,	men	även	på	platser	där	gång-	
och	cykelvägen	korsar	bilvägen.

Ur	trygghets	och	säkerhetssynpunkt	är	även	belysning-
en	en	viktig	faktor.	Risken	för	mörkerolyckor	kan	mins-
kas	genom	att	belysningen	förbättras	längs	utvalda	
sträckor.	Belysning	behövs	även	på	vissa	cykelparke-
ringar	både	för	att	öka	känslan	av	trygghet	för	brukarna	
av	parkeringen	samt	för	att	minimera	skadegörelse	och	
stöld av de parkerade cyklarna.
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HjÄlpmEdEl föR CyKliSTEn
Ett	enkelt	sätt	att	underlätta	för	cyklisterna	att	hitta	
i	kommunen	är	att	införa	en	reseplanerare	på	kom-
munens	hemsida.	Där	kan	cyklisten	gå	in	och	titta	
på	cykelkartor	samt	söka	den	bästa	cykelvägen	från	
en	punkt	till	en	annan.	För	att	underlätta	för	både	cy-
klisten	och	kommunen	är	det	även	väsentligt	att	det	
finns	möjlighet	att	göra	felanmälan	till	kommunen	om	
ett	problem	upptäcks	längs	någon	cykelväg.	Det	kan	
till	exempel	röra	sig	om	glas	på	cykelbanan,	söndrig	
belysning	eller	skymmande	buskage.

En	cykelbarometer	är	ett	användbart	och	roligt	inslag	
i	samhällsbilden	och	kan	anpassas	utifrån	olika	
önskemål.	Den	kan	till	exempel	visa	antalet	cyklister,	
cyklistens	hastighet,	beräknad	restid	till	specifika	mål,	
kartor,	väder	och	vind	eller	andra	ur	cykelsynpunkt	
intressanta	fakta.	Genom	cykelbarometern	kan	även	
statistik samlas in. Cykelbarometern kan komplette-
ras	med	det	informationsmaterial	som	passar	in	i	den	
miljö	man	väljer	att	installera	cykelbarometern	i.

I	kommunens	strävan	att	bli	en	cykelkommun	är	det	
väsentligt	för	kommunen	att	utveckla	ett	lånecykel-
system.	Att	tillhandahålla	lånecyklar	och	stationära	
cykelpumpar	med	tryckluft	där	cyklisten	lätt	kan	
pumpa	sin	cykel	är	sätt	för	kommunen	att	lyfta	fram	
cykeln	som	ett	flexibelt	och	tillgängligt	färdmedel.	Vid	
dessa	pumpstationer	kan	även	barnvagnar	och	rull-
stolar	pumpas.	Lånecykel-	samt	tryckluftstationer	bör	
kopplas	ihop	med	rekreationsområden	och	attrak-
tiva	turistmål	i	kommunen.	Vid	varje	cykelstation	bör	
det	finnas	en	terminal	där	betalning	och	bokning	av	
cykeln	kan	ske	samt	möjligheten	att	se	tillgången	på	
cyklar	vid	andra	ställ.	Hur	och	var	dessa	stationer	ska	
placeras	är	något	som	måste	utredas	närmare.

CyKElTuRiSm i KOmmunEn
Cykelturism	har	blivit	allt	vanligare	i	Sverige	under	de	
senaste	åren.	Det	kommer	mycket	turister	från	både	
Norge,	Danmark	och	Tyskland	som	vill	uppleva	Sve-
rige	och	den	svenska	naturen	från	cykelsadeln.	Idag	
kan	det	vara	svårt	att	turista	i	stora	delar	av	Småland	
med	cykeln	bland	annat	beroende	på	att	cykeln	inte	
får	tas	med	på	bussen	eller	tåget.	För	att	utveckla	
cykelturismen	i	kommunen	behöver	Gislaved	arbeta	
med	att	skapa	leder	där	det	finns	cykeluthyrning,	
möjlighet	att	pumpa	cykeln	och	möjlighet	att	kunna	
bo	och	äta	utmed	leden.

Två	markerade	leder	finns	i	kommunen,	Sverigele-
den	och	Gnosjö-Gislavedleden	(GG-leden).	Båda	
är	i	behov	av	översyn	och	på	vissa	ställen	behöver	
sträckningen	förbättras.

I	Fegenområdet,	Segerstadområdet	och	i	Hestra-
trakterna	finns	planerade	cykelrutter	vilket	redovisas	i	
kartan	på	nästa	sida.

För att nå målen ska:
Gång-	och	cykelvägskartor	tas	fram	för	respektive	ort.

Material	om	cykling	redovisas	på	kommunens	hem-
sida.

Ett	lånecykelsystem	utvecklas	inom	kommunen.

För att nå målen ska:
Befintliga	leder,	GG-leden	och	Sverigeleden,	res-
taureras	och	marknadsföras.

De	cykelrutter	som	kan	marknadsföras,	inventeras	
och	markeras	ut	på	kartor.

Befintlig	cykeluthyrare	inventeras	och	nya	cykelut-
hyrare	stimuleras

3. strategi

3. strategi
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Broaryd

Skeppshult

Burseryd

Smålandsstenar
Reftele

Anderstorp

Gislaved

Ås

Tallberga

Rv 27

Rv 2
6

Lv 153

Lv 153

Öreryd

Teckenförklaring

Planerad separat cykelbana 
Befintlig cykelrunda 

Befintlig separat cykelbana

Sverigeleden

GG-leden markerad
Förändring av GG-leden

Gnosjö

Hestra

Sunnaryd

Segerstad

Fegen

Bolmen

Isaberg

GG-leden	går	i	Gislaveds	och	
Gnosjö	kommuner	och	är	
~	204	km	lång.

Sverigeleden	går	Göteborg-Gis-
laved-Blädinge	och	är	
~	307	km	lång.

Tre	cykelrutter	går	på	trevliga	
befintliga	vägar	där	det	finns	
besöksmål.

segerstadrutten

fegenrutten

isabergsrutten

bolmen runt

3. strategi

3. strategi
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fOlKHÄlSa
För	att	främja	och	behålla	en	god	hälsa	rekommen-
deras	åtminstone	måttlig	fysisk	ansträngning	i	30	
minuter	per	dag	för	vuxna	personer	och	för	barn	60	
minuter	per	dag.	Regelbunden	fysisk	aktivitet	har	
många	gynnsamma	effekter	och	motverkar	våra	
vanligaste	folksjukdomar	såsom	hjärt-	och	kärl-
sjukdomar,	fetma	och	typ	2-diabets.	Fysisk	aktivi-
tet	definieras	som	all	typ	av	rörelse	som	ger	ökad	
energiomsättning.	Det	är	svårt	att	uppskatta	graden	
av	fysisk	aktivitet	hos	en	befolkning.	Ofta	mäts	fysisk	
aktivitet	med	enkäter	och	intervjuer	där	det	frågas	om	
motionsvanor	på	fritiden.	Motion	innebär	medveten	
fysisk	aktivitet	i	avsikt	att	förbättra	styrka	och	kondi-
tion,	men	det	saknas	kunskap	om	omfattningen	av	
fysisk	aktivitet	som	att	till	exempel	regelbundet	gå	i	
trappor	eller	gå	flera	korta	sträckor	om	dagen.	An-
delen	vuxna	i	kommunen	som	uppger	att	de	har	en	
stillasittande	fritid	ligger	på	11	procent	jämfört	med	
länet	på	13	procent.

Befolkningsenkäten	”Hälsa	på	lika	villkor”11 visar att 
andelen	vuxna	i	Gislaveds	kommun	som	är	fysiskt	
aktiva	30	minuter	per	dag	är:
–62%	för	män	jämfört	med	länet	som	ligger	på	64%
–62%	för	kvinnor	jämfört	med	länet	på	också	62%

Folkhälsoenkäten	Ung	201112,	visar	att	andelen	ung-
domar	i	Gislaveds	kommun	som	går	eller	cyklar	en	
timme	eller	mer	per	dag,	4-7	dagar	per	vecka,	är	44	
procent	bland	pojkar	och	48	procent	bland	flickor.
Ibland	är	det	svårt	att	få	den	motion	som	rekommen-
deras.	Vardagsmotionen	är	därför	viktig.	Att	skapa	
trygga,	säkra	och	attraktiva	miljöer	som	främjar	fysisk	
aktivitet	samt	genomföra	informativa	insatser	som	
syftar	till	att	påverka	människors	attityder	och	beteen-
den	är	viktiga	delar	i	folkhälsoarbetet.

Cykling	är	ett	utmärkt	sätt	att	motionera.	Cykling-
en	ger	en	jämn	belastning	utan	stötar	genom	
kroppen	och	för	personer	som	har	problem	med	
till	exempel	knän	eller	övervikt	är	cykling	den	
idealiska	motionsformen.	Cykling	är	dessutom	en	
motionsform	som	är	social,	lättillgänglig,	ger	na-
turupplevelser	och	där	alla	kan	medverka,	unga	
som	gamla.	Promenader	är	också	en	utmärkt	
motionsform	som	många	gånger	underskattas.	
Fördelarna	med	promenader	är	att	de	kan	äga	
rum	var	som	helst,	de	kräver	inte	någon	utrust-
ning	och	de	är	gratis.

Det	är	viktigt	att	barn	är	fysiskt	aktiva	och	skolan	
är	en	av	arenorna	som	bör	stimulera	till	fysisk	
aktivitet	och	lära	ut	betydelsen	av	den	fysiska	ak-
tiviteten	för	hälsan.	Skolan	är	en	av	flera	vardags-
miljöer	som	kan	göra	avgörande	insatser	för	att	
barn	och	ungdomar	ska	få	likvärdiga	möjligheter	
till	daglig	fysisk	aktivitet	och	rörelseglädje.

3. strategi

3. strategi

För att nå målen ska:
Olika	beteendeförändrade	åtgärder	(Mobility	Mana-
gement	projekt)	genomföras.

Ett	tätare	samarbete	med	skolan	upprättas	exem-
pelvis	genom	framtagande	och	genomförande	av	
gemensamma	cykel-	och	trafiksäkerhetsåtgärder.

11SCB.	Hälsa	på	lika	villkor.	(2009)
12Landstinget	i	Jönköpings	län.	Ung	2011.



4. uppföljning

4. uppföljning17

anSVaR
Tekniska	nämnden	är	ansvarig	för	utbyggnad,	skötsel	
och	upprustning	av	gång-	och	cykelvägnätet	och	äskar	
medel	i	budgeten	för	detta.	Tekniska	nämnden	ansvarar	
även	för	redovisningen	av	den	årliga	utbyggnaden	av	
gång-	och	cykelvägarna.	Redovisningen	ska	lämnas	till	
kommunstyrelsen	för	det	årliga	miljöbokslutet.

Kommunstyrelsen	ansvarar	för	arbetet	och	uppfölj-
ningen	av	de	mjuka	åtgärderna	och	kommer	årligen	att	
redovisa	detta	i	miljöbokslutet.

Bygg	och	miljönämnden	ansvarar	för	att	årligen	upp-
datera	gång-	och	cykelvägskartorna	på	kommunens	
hemsida.

För	att	gång-	och	cykelvägsplanen	ska	vara	ett	levande	
och	inarbetat	dokument	ska	handlingsplanen	årligen	
gås	igenom,	detta	för	att	se	vilka	åtgärder	som	genom-
förts	och	för	att	se	att	de	resterande	åtgärderna	fortfa-
rande	är	relevanta.	Vart	tredje	år	ska	handlingsplanen	
revideras	i	samband	med	mål-	och	budgetprocessen.

EKOnOmi
Gång-	och	cykelvägsplanen	ska	ligga	till	grund	för	
Gislaveds	kommuns,	gång-	och	cykelplanering.	Den	
ska	även	ligga	till	grund	för	att	anslå	medel	för	gång-	
och	cykelvägar	i	kommande	budgetarbete,	verksam-
hetsplaner	och	statsbidrags-/projektansökningar.	
Driftskostnaderna	för	gång-	och	cykelvägnätet	ska	
revideras	i	takt	med	nyinvesteringar.

Det	finns	möjlighet	att	söka	pengar	för	olika	typer	av	
cykelåtgärder.	Rena	investeringsmedel	kan	vara	svårt	
att	söka	medan	projektfinansiering	kan	finnas	på	
flera	håll,	främst	från	olika	EU-program.	Ofta	går	det	
att	kombinera	investeringar	med	olika	projektmedel	
till	exempel	genom	att	kommunen	själva	finansierar	

utbyggnaden	av	gång-	och	cykelvägnätet	medan	pla-
nering,	undersökningar,	personal,	resor,	analyser,	köpta	
tjänster	och	marknadsföring	är	stödberättigade.

Under	EU:s	programperiod	2014-2020	kommer	större	
fokus	att	ligga	på	miljö	och	energi.	Små	lokala	investe-
ringar	kan	bli	svårare	att	söka	under	denna	program-
period	medan	projektmedel	för	arbete	med	planering,	
utvecklingsfrågor,	analyser	och	attitydförändringar	
förmodligen	kommer	att	öka.

aKTiViTETER
För	att	klara	av	att	påverka	människors	resebete-
ende	och	få	fler	att	välja	cykeln	måste	kommunen	
utöver	att	skapa	de	fysiska	förutsättningarna	även	
arbeta	med	attityd-	och	beteendeförändrande	
arbete.	Kontinuerliga	cykelaktiviteter	måste	genom-
föras	för	att	hålla	frågan	vid	liv	och	ett	bra	sam-
arbete	mellan	förvaltningarna	i	kommunen	måste	
finnas	samt	mellan	kommunen	och	andra	relevanta	
aktörer.
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Tätort Broar Tunnlar
Anderstorp 3 stycken -

Broaryd - -

Burseryd - -

Gislaved 7 stycken 3 stycken

Hestra 3 stycken -

Reftele 2 stycken 1 styck

Skeppshult - -

Smålandsstenar - 1 styck

6. bilagor
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befintliga gång- och cykelvägsbroar och tunnlar
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GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §42 Dnr: KS.2012.216 30

Antagande av Mål och strategi för gång- och cykelvägsplan 2013

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 29 januari 2014 beslutat att anta
Plan- och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2014-2016,
att föreslå kommunstyrelsen att anta Handlingsprogram för
förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder 2014-2016, samt att föreslå
kommunfullmäktige att anta Mål och strategier för gång- och cykelvägar.

Kommunstyrelsekontoret har arbetat fram ett förslag till förändrad uppdelning
av gc-vägplanens olika delar. Syftet med detta är att kommunfullmäktige ska
besluta om de rent strategiska delarna och tekniska nämnden om det som
faller under nämndens ansvar.

Gång- och cykelvägplanens två dokument har delats upp i tre dokument.
Den uppdelning som gjorts är att kapitel fyra, nya sträckningar lyfts ut ur Gång-
och cykelvägar (2013-09-25) och lagts till i Plan och handlingsprogram för
utbyggnad av gång- och cykelvägar. Ur Handlingsprogrammet (2013-09-25)
lyftes kapitel fyra, mjuka åtgärder, ut och bildade ett eget dokument,
Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder.

Även samrådsredogörelsen har arbetats om och delats i två delar. Den ena
följer strategidelen och den andra tekniska nämndens plan- och
handlingsprogram.

För att den nya uppdelade versionen ska beredas i vederbörlig ordning av
tekniska nämnden beslutade kommunstyrelsen vid sammanträde den 10
december 2013 att remittera den reviderade gång- och cykelvägplanen till
tekniska nämnden för beredning av strategin och beslut för egen del.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 10 december 2013, § 498
Mål och strategier för gång och cykelvägar i Gislaveds kommun, daterad den 15
november 2013
Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder
2014-2016, daterat den 15 november 2013
Samrådsredogörelse Mål och strategier, daterad den 7 november 2013
Tekniska nämnden den 29 januari 2014, § 7

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Mål och strategi för gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun,
daterad den 15 november 2013.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunstyrelsekontoret, Tekniska kontoret
Maria Alm, Mats Kindlund

Förslag på Gång- och cykelvägsplan för Gislaveds kommun

Samrådsredogörelse – Gång- och cykelvägplan 2013 delen Mål och
strategier för gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun

Inledning
Kommunstyrelsen lämnade i april 2010 i uppdrag till tekniska nämnden att i samråd med
kommunstyrelseförvaltningen arbeta fram ett förslag till en ny gång- och cykelvägsplan.
Förslaget på Gång- och cykelvägsplanen har varit ute på remiss under tiden 25 mars till 30
juni 2013. Syftet var att ge berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget.

Planförslaget har en tidshorisont på tio år och redovisar ett utbyggnadsbehov på 81
kilometer nya gång- och cykelvägar. Utbyggnadstakten är uppdelad i tre prioriteringsgrupper.
Förutom behovet av fler gång- och cykelvägar fokuserar planen också på åtgärder och
investeringar som ska underlätta att cykla och gå i Gislaveds kommun, exempel är förnyad
och förbättrad skyltning, säkra cykelparkeringar vid busshållplatser och utplacering av
cykelpumpar. I planen finns också åtgärder som syftar till attityd- och beteendeförändringar
för att få fler att gå och cykla.

Gång- och cykelvägsplanen har nu varit ute på samråd. Efter samrådstiden har Gång- och
cykelvägplanens två dokumenten delats upp i tre dokument. Gång- och cykelvägsplan 2013
(daterat 2013-09-25) heter nu Mål och strategier för gång- och cykelvägar i Gislaveds
kommun, Handlingsprogramet (daterat 2013-09-25) har delats upp i två dokument som
heter Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2014-2016 och
Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder 2014-2016.

Arbetsgruppen har gått igenom inkomna yttranden och lämnar följande förslag på
samrådsredogörelse. Samrådsredogörelsen har därefter behandlats av tekniska nämnden.

Skriftliga yttranden inkomna under samrådstiden
Fastighetsnämnden, Gislaveds kommun
Fritidsnämnden, Gislaveds kommun
Regionförbundet Jönköpings län ingen erinran
PRO, Reftele – Ås och SPF Reftele
Kulturnämnden, Gislaveds kommun ingen erinran
Barn- och utbildningsnämnden, Gislaveds kommun ingen erinran
Burseryds och Broaryds Näringslivsförening
Räddningsnämnden, Gislaveds kommun ingen erinran
Burseryds Byggnadsförening
Bygg- och miljönämnden, Gislaveds kommun ingen erinran
Länsstyrelsen i Jönköpings län ingen erinran
Socialdemokraterna i Gislaveds kommun
Synpunkter från enskilda personer
Trafikverket
Kommunstyrelsen, Gislaveds kommun
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Kommunstyrelsekontoret, Tekniska kontoret
Maria Alm, Mats Kindlund

Följande synpunkter berör delen Mål och strategier för gång och cykelvägar i
Gislaveds kommun

1. Fastighetsnämnden, Gislaveds kommun

Fastighetsnämnden har inga invändningar mot planens mål eller strategier. När det gäller
utbyggnaden har nämnden heller inga avvikande åsikter men betonar vikten av att särskilt
utreda Gisle, Gyllenforsskolan och området runt Nordinskolan. Fastighetsnämnden
välkomnar också en utredning om skötselansvaret för GC-vägar som går genom
kvartersmark. Även de områden som är markerade med x i detaljplanerna bör ingå i
utredningen.

Arbetsgruppens förslag:
Områdena runt Gisle och Nordinskolan kommer att utredas närmare i samband med
detaljplanerna. Gyllenforsskolan utreds närmare. Skötselfrågan inom x-områden i
detaljplan (markreservat för allmänt ändamål) läggs till i utredningen angående
skötselansvaret för snöröjningen.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt arbetsgruppens förslag.

2. PRO, Reftele – Ås och SPF Reftele
PRO och SPF upplever att många äldre kan missförstå ambitionerna i planen då det
enbart till liten del skrivs om gångtrafikanter. Många äldre använder rullatorer vilket
kräver större utrymme. Många äldre cyklister upplever att GC-vägarna är bra men att
avskiljningen med en hög trottoarkant ställer till bekymmer då de enbart kan cykla upp
på GC-vägen vid en gatukorsning. Vintertid blir gatorna för smala då gatuskottare och
GC-skottare slänger snö på varandra.

Arbetsgruppens förslag:
Den bredd som används på GC-vägar är standardbredd. Den höga kant som avskiljer
GC-vägen från bilvägen är det inte meningen att man ska cykla upp och ner för. Tanken
är att cyklisten ska cykla upp på GC-vägen vid de partier där kantstenarna är nedsänkta.
Detta är till för att ”styra” de oskyddade trafikanterna till de överfarter som är säkra.
Vad gäller snöskottningen, och de svårigheter som kan uppstå i samband med denna,
kommer det att utredas närmare. (Se vidare handlingsprogram sid 16.)

Tekniska nämndens beslut:
Enligt arbetsgruppens förslag.

3. Socialdemokraterna i Gislaveds kommun
Alla gång- och cykelvägar/stråk ska skyltas.

Gator med målade linjer för cykelväg ska snöröjas på så sätt att gatornas bredd bibehålls
och att man kan ta sig fram med cykel eller som fotgängare på ett tryggt sätt. Bättre
snöröjning måste prioriteras.
Arbetsgruppens förslag:
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Kommunstyrelsekontoret, Tekniska kontoret
Maria Alm, Mats Kindlund

Arbetsgruppen instämmer, skyltningen av GC-vägar i Gislaved är i dag bristfällig.
Skyltning av GC-vägar och stråk behandlas på sidan 16 i planen. Framtagandet av en
skyltningsstrategi ligger som förslag på åtgärd redan under 2013.

Snöröjning av GC-vägar behandlas på sidan 11 i planen. För att ytterligare förbättra
snöröjningen ligger det som åtgärdsförslag att utreda skötsel- samt ansvarsfrågan
ytterligare mellan tekniska-, fastighets- och fritidsnämnden.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt arbetsgruppens förslag.

4. Trafikverket
Mätbara mål och ett antal mätbara utfästelser kan vara bra för att kunna följa upp arbetet
med att öka cyklingen. Att lägga till mål i planen som handlar om skötsel- och
underhållsarbetet av nya och gamla GC-vägar är även bra för att koppla målen till
handlingsprogrammet.

Delen ”Standard och utformning” skulle kunna kompletteras med exempel på
cykelparkering.

Några benämningar kan ändras för ökad tydlighet. Trafikverkets vägar kan ändras till
vägar med statlig väghållare och samfinansiering med Trafikverket kan ändras till
medfinansiering med medel från regionala planen för infrastruktur för Jönköpings län.

Det skulle vara bra med en redovisning om hur urval och prioritering av
investeringsåtgärder har gjorts. Det framgår inte hur man har använt kriterier grundade
på tidigare fastlagda syften och mål.

Trafikverket anser att uttrycket ”planerade åtgärder och gång- och cykelvägar som ska
byggas” bör bytas ut mot ” identifierade brister och önskemål”.

Hantering för mopedister saknas.

Ett mål omkring cykling till skolan skulle vara att föredra då skolbarn och ungdomar är
en viktig grupp eftersom de är beroende av cykel (och kollektivtrafik) för att förflytta sig.

Trafikverket föredrar att tolka planen som cykelplan och inte som gång- och cykelplan, in
i tätort.

Arbetsgruppens förslag:
På grund av att det inte funnits möjlighet att mäta eller på annat sätt få fram hur
resvanorna ser ut i kommunen idag, kan mätbara mål inte sättas. Inför framtiden bör
detta åtgärdas, exempelvis genom mätbara utfästelser. I delen Handlingsprogram för
förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder, sidan tre, läggs en åtgärd till. ”Utveckla
rutin för att mäta antalet cyklister på utvalda sträckor.” Ett nytt mål som är kopplat till
skötsel- och underhållsarbetet läggs till.
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Kommunstyrelsekontoret, Tekniska kontoret
Maria Alm, Mats Kindlund

Delen standard och utformning visar på hur GC-vägarna ska utformas i kommunen.
Vilken typ av cykelparkering kommunen väljer att sätta upp är inte fastställt, men det är
viktigt att cykelparkeringarnas utformning är enhetlig inom kommunen.

Arbetsgruppen instämmer i att Trafikverkets vägar kan ändras till vägar med statlig
väghållare och samfinansiering med Trafikverket kan ändras till medfinansiering med
medel från regionala planen för infrastruktur för Jönköpings län.

Vilken prioritet en sträcka hamnar i beror på hur mycket personer som rör sig i
området, hur mycket bilar som kör där, vilken hastighet som gäller utmed vägen samt
om det är en skolväg, arbetspendlingsväg, motionsväg och så vidare. Prioriteringarna är
därefter satta utifrån tekniska nämndens erfarenhet och kunskaper. En komplettering i
delen Mål och strategier för gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun under rubriken
”Arbetsmetod”, som visar på hur prioriteringen är satt kommer att läggas till.

Att ändra uttrycket ”planerade åtgärder och gång- och cykelvägar som ska byggas” mot
”identifierade brister och önskemål” är inte aktuellt då planen ska visa på vad som
faktiskt planeras. Självklart kan avsteg från de planerade åtgärderna göras vilket framgår
på sidan tre i Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar.

Mopedister har inte hanterats särskilt i GC-planen då mopeder klass 2 bitvis jämnställts
med cyklister. I kommunen är mopedåkandet inte särskilt utbrett.

Att ha ett separat mål för skolelever är ej aktuellt. Arbetet med säkra skolvägar med
mera ingår i de befintliga målen att skapa bättre förutsättningar och minska olyckor och
skador. Hur vi väljer att arbeta med skolorna framgår mer i åtgärderna i de båda
handlingsprogrammen.

Kommunens avsikt är inte att se planen som enbart en cykelplan utan som en gång- och
cykelplan.

Tekniska nämndens beslut:
Enligt arbetsgruppens förslag.

5. Kommunstyrelsen
Begreppet Cykelkommun i Gislavedskoncept måste definieras.

En redovisning av hur prioriteringen av utbyggnaden av GC-vägarna gjorts utifrån
grundkriterierna efterfrågas. Kommunstyrelsen anser också att det räcker med en
prioriterad grupp och en visionsgrupp istället för två prioriterade grupper och en
visionsgrupp. Detta med förutsättningen att uppföljning, aktualisering och prövning görs
inför varje årlig mål- och budgetprocess.

Om turistcykling blir en del av cykelkommunskonceptet bör en ambitionsnivå klargöras.

Dokumenten bör få en annan struktur där den politiska viljeinriktningen blir tydligare.
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Kommunstyrelsekontoret, Tekniska kontoret
Maria Alm, Mats Kindlund

Skötsel- och snöröjningsfrågor kan till exempel flyttas till handlingsprogrammet.
Generella mål för detta bör dock finnas i plandokumentet.

Plandokumentet bör antas av kommunfullmäktige innan handlingsprogrammet hanteras.

Kopplingen till regionalt och nationellt regelsystem för prioritering av bidrag till
GC-vägar bör klargöras. Samt hur kopplingar till gemensamma projekt med
grannkommuner, Länstrafiken och Trafikverket ska ske bör beskrivas.

Arbetsgruppens förslag:
Arbetsgrupen instämmer i att begreppet cykelkommun bör definieras. Nedan följer
arbetsgruppens förslag på definition:

Definition:
Med ambitionen att bli en cykelkommun menas att det ska vara enkelt och säkert,
för alla som vill och kan, att cykla i Gislaveds kommun. Cykel ska vara ett
komplement till andra trafikslag. Gång- och cykelvägarna ska vara trygga och säkra
att ta sig fram på året om samt inspirera till ökad rörlighet inne i och mellan vissa
tätorter, där cykeln ska vara det naturliga valet. Cykelplaneringen ska integreras i
trafikplaneringen på ett sätt som gör att cykeln i många fall blir det självklara valet
av transportmedel.
Att bli en cykelkommun innebär för Gislaveds kommun att vi ska följa vår gång-
och cykelvägsplan och arbeta för att uppfylla åtgärderna i handlingsprogramet. Att
vara en cykelkommun innebär en ständig förbättring och förändring av standard
och möjligheter för cyklisterna i kommunen.

Vilken prioritet en sträcka hamnar i beror på hur mycket personer som rör sig i området,
hur mycket bilar som kör där, vilken hastighet som gäller utmed vägen samt om det är en
skolväg, arbetspendlingsväg, motionsväg och så vidare. Prioriteringarna är därefter satta
utifrån tekniska nämndens erfarenhet och kunskaper. En komplettering i plandokumentet
under rubriken ”Arbetsmetod”, som visar på hur prioriteringen är satt kommer att läggas
till.

Prioriteringsindelningen är uppdelad i tre steg, två femårsperioder och en visionsdel.
Detta på grund av att den regionala planen sträcker sig över en längre period och om vår
planering ska fungera tillsammans med övriga aktörer krävs det ett längre tidsperspektiv
på planeringen. Utbyggnadstakten för prioritet ett ligger lite över utblicken, detta är med
avsikt då arbetsgruppen vill sikta lite högre. Vart tredje år kommer handlingsprogrammet
revideras i samband med mål- och budgetprocessen.

På sid 7 står målet ”Möjligheten att turista på cykel i Gislaveds kommun ska förbättras. På
sid 18 står det vad som krävs för att utveckla cykelturismen i kommunen. Här står även
angivet vad vi behöver göra, alltså vilken vår ambition är. En mer utvecklad ambitionsnivå
för turismcykling är inte något som ska anges i en gång- och cykelvägsplan utan i
turismstrategin.

Den politiska viljeinriktningen anser arbetsgruppen framgår tydligt på sidan sju i
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plandokumentet.

Skötsel och snöröjningsfrågorna ligger kvar i delen Mål och strategier för gång- och
cykelvägar i Gislaveds kommun. Där beskrivs hur förhållandena i kommunen ser ut, vad
som är bra och vad som måste förbättras. Dokumentet tar ett helhetsgrepp över samtliga
GC-frågor, allt från samhörighet med kollektivtrafik till skötsel, underhåll, utformning till
folkhälsa och turism. I handlingsprogramen beskriver vi med åtgärderna hur vi ska rätta
till de brister som i dag finns i GC-infrastrukturen, inom både mjuka och hårda områden.

Kommunfullmäktige ska anta delen Mål och strategier för gång- och cykelvägar i
Gislaveds kommun. Delen Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och
cykelvägar i Gislaveds kommun, antas av tekniska nämnden och delen Handlingsprogram
för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder antas av kommunstyrelsen. Det blir
svårt för kommunfullmäktigeledamöter att anta delen Mål och strategier för gång- och
cykelvägar i Gislaveds kommun utan att få se helheten vad gäller kostnaden av de
åtgärder som föreslås. Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande
åtgärder antas av kommunstyrelsen och Plan och handlingsprogram för utbyggnad av
gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun antas av tekniska nämnden under förutsättning
att kommunfullmäktige fastställer mål och strategier. I annat fall får kommunstyrelsen
och/eller tekniska nämnden göra om processen för sin del.

Arbetsgruppen instämmer i att det behövs en beskrivning av hur sammarbetet med
Länstrafiken samt Trafikverket med flera fungerar och hur våra möjligheter till att
påverka ser ut. Detta läggs till under kapitel ett i delen Mål och strategier för gång.

Tekniska nämndens beslut:
Ändring av definition cykelkommun.
Med ambitionen att bli en cykelkommun menas att det ska vara enkelt och säkert, för
alla som vill och kan, att cykla i Gislaveds kommun. Cykel ska vara ett komplement till
andra trafikslag. Gång- och cykelvägarna ska vara trygga och säkra att ta sig fram på året
om samt inspirera till ökad rörlighet inne i och mellan vissa tätorter. Inom tätorterna ska
cykeln vara det naturliga valet. Cykelplaneringen ska integreras i trafikplaneringen på ett
sätt som gör att cykeln i många fall blir det självklara valet av transportmedel.

Att bli en cykelkommun innebär för Gislaveds kommun att vi ska följa vår gång- och
cykelvägsplan och arbeta för att uppfylla åtgärderna i handlingsprogramet. Att vara en
cykelkommun innebär en ständig förbättring och förändring av standard och möjligheter
för cyklisterna i kommunen.

Sammanfattning av större förändringar efter samrådstiden
Gång- och cykelvägsplanens två dokument har delats upp och består nu av tre olika
dokument. Den del som tidigare hette Gång- och cykelvägsplan (daterat 2013-09-25)
heter nu Mål och strategier för gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun.
Handlingsprogrammet (daterat 2013-09-25) har delats upp i två delar som heter Plan och
handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar 2014-2016 och
Handlingsprogram för förvaltningsövergripande cykelfrämjande åtgärder 2014-2016.
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Den uppdelning som gjorts är att kapitel fyra, nya sträckningar lyfts ut ur Gång- och
cykelvägar (2013-09-25) och lagts till i Plan och handlingsprogram för utbyggnad av gång-
och cykelvägar. Ur Handlingsprogrammet (2013-09-25) lyftes kapitel fyra, mjuka åtgärder,
ut och bildade ett eget dokument, Handlingsprogram för förvaltningsövergripande
cykelfrämjande åtgärder.

En dispositionsdel som förklarar uppdelningen i de olika dokumenten har lagts till under
kapitel ett i delen Mål och strategier för gång- och cykelvägar i Gislaveds kommun.





20140120 Styrgruppen ÖP: Förslag t Vision 2040

Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar
– vill uppnå vision 2040 genom att vi

 levererar fungerande vardag för individen,
 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,
 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,
 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen

VISION 2040

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar
sig med och har en god relation till.



 Prioriterat område: Barns lärande

Huvudmål:

Alla barn når behörighet till gymnasieskolan.

För att varje barn ska kunna nå så långt som möjligt i sitt lärande, krävs samverkan mellan
alla runt barnet: trygg miljö i och utanför skolan.

 Prioriterat område: Staden Gislaved

Huvudmål:

Staden Gislaved upplevs – och används - som en attraktiv mötesplats av invånare och
besökare. Konceptet Staden Gislaved upplevs och stödjer hela kommunens attraktivitet.

 Prioriterat område företagsklimat och näringslivssamverkan

Huvudmål:

I Gislaveds kommun har vi det bästa företagsklimatet.

Näringslivssamverkan sker naturligt baserat på efterfrågan från kommun eller företag.
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §69 Dnr: KS.2014.17 10

Vision 2040 för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Styrgruppen för visionsarbete 2040 har överlämnat ett förslag till VISION 2040
för Gislaveds kommun. Vid kommunstyrelsens sammanträde den 28 januari
2014 redogjorde ordföranden för förslaget och man beslutade att överlämna
ärendet till dagens sammanträde för beslut.

Beslutsunderlag
Styrgruppens förslag till Gislaved VISION 2040, daterat den 20 januari 2014
Kommunstyrelsen den 28 januari 2014, § 26

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta VISION 2040 med tillhörande förhållningssätt enligt dokument
daterat den 20 januari 2014,

att godkänna att de tre prioriterade områdena Barns lärande, Staden
Gislaved och Företagsklimat och näringslivssamverkan ska utgöra
inriktningen för målstyrningen från 2015,

att uppdra till kommunstyrelsen att ta fram plan för extern och intern
kommunikation av VISION 2040 med tillhörande förhållningssätt, samt

att uppdra till kommunstyrelsen att anpassa mål- och budgetprocessen och
andra styrningsprocesser till VISION 2040 med tillhörande
förhållningssätt och de prioriterade områdena från och med 2015 års
processer.

Protokollsanteckning
Erik Andersson (K) deltar inte i beslutet utan återkommer i ärendet vid
kommunfullmäktiges sammanträde den 27 februari 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Inger Magnusson

Från: Margareta Lindgren
Skickat: den 18 februari 2014 10:49
Till: Inger Magnusson
Ämne: Interpellation till Fritidsnämndens ordförande på fullmäktige 27/2

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Interpellation till Fritidsnämndens ordförande på Kommunfullmäktigemöte 20140227 
 
 
En populär aktivitet för barn och ungdomar är att bada, simma  i våra simhallar i kommunen. Med enkla medel 
skulle man kunna göra detta i större utsträckning än i nuläget.  
 
Enligt min mening så skulle simhallarna vara öppna i betydligt större utsträckning under skollov. Jag tror också att 
det skulle locka fler att bada om det vore gratis under hela dagen inte bara några timmar på förmiddagen. 
Med sportlovet i färskt minne där man istället för att utöka öppettiderna valde att stänga simhallen i Gislaved i 3 
dagar så undrar jag: 
 
‐ Har fritidsnämnden några planer på att utöka öppettiderna i simhallarna under kommande lovverksamhet? 
‐ Har fritidsnämnden några planer på att utöka gratis bad till att gälla alla tider under lovet? 
 
 
Gislaved 17 februari 2014 
Margareta Lindgren 
Ledamot i Kommunfullmäktige för Socialdemokraterna 





GISLAVEDS KOMMUN

Kommunfullmäktige

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §12 Dnr: KS.2014.5

Interpellation

Ärendebeskrivning
Lars-Ove Bengtsson (C) har den 20 januari 2014 lämnat in en interpellation med
frågor om hur mycket av den mat som Gislaveds kommun köper till skolan och
barnomsorgen respektive till äldreomsorgen och som är svensk.

Interpellationen är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande samt
socialnämndens ordförande.

Varken socialnämndens ordförande Bengt Petersson (C) eller barn- och
utbildningsnämndens ordförande Inga-Maj Eleholt (C) är närvarande vid dagens
sammanträde.

Beslutsunderlag
Interpellation från Lars-Ove Bengtsson (C) den 20 januari 2014

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att interpellationen får ställas, samt

att notera att Inga-Maj Eleholt (C) och Bengt Petersson (C) meddelat att de
avser besvara interpellationen på nästkommande sammanträde den 27
februari 2014.

Expedieras till:
Inga-Maj Eleholt
Bengt Petersson
Lars-Ove Bengtsson







































GISLAVED KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2014-02-10     1(1) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §10    Dnr: SN.2014.9   750  
 
Ej verkställda beslut 4:e kvartalet 2013.  
 
Ärendebeskrivning 
Socialnämnden är skyldig att rapportera alla gynnande beslut som inte har 
verkställts inom tre månader från dagen för beslutet till Inspektionen för vård 
och omsorg (IVO) och till kommunens revisorer. 
 
Socialnämnden ska vidare dels till IVO , dels till revisorerna rapportera alla 
gynnande beslut som inte har verkställts på nytt inom tre månader från den dag 
då verkställigheten avbröts.  
 
Socialnämnden ska därutöver anmäla till IVO när ett beslut har verkställts 
alternativt när ett ärende har avslutats utan verkställighet. 
 
Socialnämnden ska till kommunfullmäktige lämna en statistikrapport kring hur 
många beslut som inte har verkställts samt även hur många beslut som inte har 
verkställts igen efter avbrott i verkställigheten. 
 
För kvartal 4 2013 har följande rapportering lämnats till IVO: 

 
 1 st gynnande beslut LSS § 9.9 bostad för vuxna med beslutsdatum 

2013-01-21 har rapporterats som ej verkställt.  
 1 st beslut SoL 4 kap 1§ avseende avlösning i hemmet med 

beslutsdatum 2013-09-23 har rapporterats som ej verkställt. 
 1 st beslut SoL 4 kap 1§ avseende dagverksamhet/sysselsättning med 

beslutsdatum  2013-09-27 har rapporterats som ej verkställt. 
 1 st beslut LSS § 9.4 kontaktperson med beslutsdatum 2013-09-27 har 

rapporterats som ej verkställt. 
 1 st beslut LSS § 9.9 bostad för vuxna med beslutsdatum 2013-05-03 

har rapporterats som verkställt 2013-10-16. 
 1st gynnande beslut LSS § 9.10 daglig verksamhet med beslutsdatum 

2012-09-10 har rapporterats som verkställt 2014-01-07. 
 
Beslutsunderlag 
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 januari 2014 
Kvartalsrapport till Inspektionen för vård och omsorg samt 6 individrapporter 
 
 
Socialnämnden  beslutar 
 
att lägga informationen till handlingarna samt överlämna statistisk 

redovisning till kommunfullmäktige samt kommunrevisionen. 
  
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Kommunrevisionen 
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