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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §146    Dnr: KS.2016.162      

 

Svar på motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya 

moduler till bostäder  

 

Ärendebeskrivning 

Lennart Kastberg (KD) och Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion, 

daterad den 17 oktober 2016, om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya 

moduler till bostäder. 

 

Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att: 

 

 Rätt förvaltning och/eller bolag får utföra de kommande att-satserna. 

 De medel som staten har gett till kommunen för åtgärder till 

flyktingmottagande väl kommer till pass i denna motion. 

 De moduler som idag används till Smålandsstenars vårdcentral 

omvandlas till enklare bostäder med kitchenette, eventuellt endast 

kylskåp och med gemensamma samlingslokaler och kök, typ B&B. 

 Hyra/köpa in moduler som ställs på Gislaveds marknadsplats och/eller 

andra lämpliga områden i kommunen. 

 

Motionen har efter beslut i kommunstyrelsen varit på remiss till fastighet- och 

servicenämnden, bygg- och miljönämnden, samt Gislavedshus AB för yttrande. 

 

Fastighet- och servicesnämnden anger i sitt yttrande att modulerna ligger på 

olämplig plats där det endast finns ett tillfälligt bygglov samt att rådande 

detaljplan på avsedd plats är för handel och kontor. Vidare finner man att en 

ombyggnation av dessa behövs och kostnaden för det är betydande och bland 

annat därför avråder fastighet- och servicenämnden till att omvandla modulerna 

till bostäder. 

 

Bygg och miljönämnden anger i sitt yttrande att bostadsbristen i första hand ska 

byggas bort med permanenta bostäder som uppfyller gällande lagstiftning och i 

andra hand med tidsbegränsade bostäder. Placeringen av bostadsmoduler ska, 

trots att de är av tidsbegränsad karaktär, i första hand ske på platser som kan 

prövas som lämpliga för bostäder. Det är inte modulerna där de stod tidigare. 

Bygg- och miljönämnden ser dock ett behov av att enklare lägenheter med låg 

hyreskostnad kommer till. 

 

AB Gislavedshus skriver i sitt yttrande att boende i moduler kan vara ett sätt 

att erbjuda lägenheter men ur ett mer kortsiktigt perspektiv och detta är inget 

som förespråkas av AB Gislavedshus. Ett annat sätt som kan underlätta 

byggnation av mer lägenheter är att det finns detaljplanelagd mark och att 

bygglov erbjuds med korta handläggningstider. 

 

Kommunstyrelseförvaltningens samlade bedömning är att det kan vara möjligt 

att på ett kortsiktigt sätt lösa efterfrågan på bostäder genom att tillskapa 

moduler, om detaljplan och bygglov tillåter detta. Utifrån 

hållbarhetsperspektivet  behöver moduler väljas med omsorg där aspekter som 

tillgänglighet, säkerhet och miljömässighet behöver bedömas. Vad gäller 

ekonomisk hållbarhet är det en relativt kort och kostsam lösning.  
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Kf § 146 (forts.) 

 

Utifrån respektive nämnds yttranden samt AB Gislavedshus yttrande instämmer 

kommunstyrelseförvaltningen i att avslå kristdemokraternas motion gällande 

tidigare modulerna i Smålandsstenar. 

 

Kommunstyrelesn har den 22 november 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att förslaget om de moduler som tidigare användes som 

vårdcentral i Smålandsstenar (punkt 3) omvandlas till enklare bostäder ska 

avslås och förslaget om att hyra nya moduler alternativt köpas in, som placeras 

på lämpliga områden i kommunen ska utredas ytterligare av fastighet- och 

servicenämnden samt motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya 

moduler till bostäder i övriga delar ska anses besvarad. 

 

Beslutsunderlag 

Motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till bostäder, 

daterad den 17 oktober 2016 

Fastighet- och servicenämnden den 1 februari 2017, § 24 

Bygg- och miljönämnden den 2 februari 2017, § 18 

AB Gislavedshus den 26 april 2017 

Kommunstyrelsen den 22 november 2017, §323 

 

Lennart Kastberg (KD) tackar för svaret på motionen. 

 

Yrkande 

Lennart Kastberg (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att  förslaget om de moduler som tidigare användes som vårdcentral i 

Smålandsstenar (punkt 3) omvandlas till enklare bostäder avslås,  

 

att     förslaget om att hyra nya moduler alternativt köpas in, som placeras på 

lämpliga områden i kommunen utreds ytterligare av fastighet- och 

servicenämnden, samt 

 

att motion om att omvandla moduler och köpa in/hyra nya moduler till 

bostäder i övriga delar ska anses besvarad. 

  

 

Expedieras till: 

Lennart Kastberg 

Pia Skogsberg 

AB Gislavedshus 

Fastighet- och servicenämnden 

Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet 

 

 


