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Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

Sn §80    Dnr: SN.2016.109   730  

 

Motion från Liberalerna. Återöppna Östergården som 

korttidsboende.  

 

Ärendebeskrivning 

Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 18 oktober 2016, 

om att återöppna Östergården som korttidsboende. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 16 november 2016 att 

remittera motionen till socialnämnden för beredning.  

I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016  

behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, d.v.s. efter att  

motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och  

budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna  

om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra  

ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige. 

  

Socialnämnden besvarade motionen i februari 2017 och ansåg då att inte att det 

finns behov av ytterligare korttidsplatser. Socialnämnden framförde också att 

man gett socialförvaltningen i uppdrag att komma med förslag på att använda 

Östergården för andra behov inom nämndens ansvarsområde.  

 

Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå 

kommunfullmäktige att avslå motionen.  

 

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2017 beslutat att återremittera 

motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18 

oktober 2016, till kommunstyrelsen för att undersöka behov och intresse hos 

våra grannkommuner att "hyra" korttidsplatser av vår kommun samt att utifrån 

demografiprognoserna utreda kommande utökat behov av korttidsplatser i 

närtid (3-6 år).  

 

Kommunstyrelsen fattade sedan beslut den 1 december 2017 om att 

återremittera ärendet till socialnämnden.  

 

Den 15 maj 2018 har Socialnämnden fattat beslut om att använda före detta 

Östergårdens lokaler till korttidsplatser för barn och ungdomar inom LSS vilket 

innebär att motionärens förslag inte kan genomföras.  

 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2018 

Motion 20161018 

Socialnämndens arbetsutskott den 12 juni 2018, §42 

Socialnämnden den 28 februari 2017, §20 

Kommunstyrelsen den 29 november 2017, §347-Motion om att återöppna 

Östergården som korttidsboende för remittering 

Socialnämnden den 15 maj 2018 § 63  
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Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2018-06-19     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  

 

forts § 80 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att motionen ska avslås utifrån socialnämndens beslut om att använda före 

detta Östergårdens lokaler till korttidsplatser för barn och ungdomar 

inom LSS.   

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Socialförvaltningens ledningsgrupp   
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-02-28 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §20 Dnr: SN.2016.109 730

Motion från Liberalerna. Återöppna Östergården som
korttidsboende.

Ärendebeskrivning
Fredrik Svenningson (L) har lämnat in en motion till kommunfullmäktige
daterad den 18 oktober 2016 om att återöppna Östergården som
korttidsboende.
Kommunstyrelsens allmänna utskott har remitterat motionen till
socialnämnden för yttrande med svar senast den 28 februari 2017.
I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016
behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, dvs efter att
motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och
budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna
om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra
ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige.
Socialförvaltningen anser inte att det finns behov av ytterligare
korttidsplatser, då de korttidsplatser som finns täcker invånarnas nuvarande
behov.
Socialnämnden har också gett socialförvaltningen i uppdrag att komma med
förslag på att använda Östergården för andra behov.
Med detta som bakgrund anser socialförvaltningen att motionen ska avslås.

Beslutsunderlag
Socialnämndens arbetsutskott den 14 februari 2017, § 11
Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 februari 2017
Motion från Liberalerna
Kommunstyrelseförvaltningens arbetsutskott, § 97

Yrkande
Bengt Petersson (C) med bifall av Torbjörn Dyeson (KD) och Linda Strömblad
(C):
Socialnämnden bifaller motionen och öppnar Östergården för vård- och
omsorgsboende i sin helhet.

Anders Gustavsson (SD):
Bifall till motionen.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande om att bifalla
motionen och öppna Östergården för vård- och omsorgsboende i sin helhet
mot dels Anders Gustavssons (SD) yrkande om att bifalla motionen och dels
arbetsutskottets förslag att avslå motionen och finner att nämnden antar
arbetsutskottets förslag.

Votering begärs:
Ordföranden utser arbetsutskottets förslag till huvudförslag och ställer
proposition på Bengt Peterssons (C) yrkande mot Anders Gustavssons (SD)
yrkande och finner att nämnden utser Bengt Peterssons yrkande som
motförslag i voteringen.
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Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-02-28 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

forts § 20

Votering genomförs. Följande propositionsordning godkänns:
Ja för huvudförslaget.
Nej för motförslaget.

Ja röstar Lena Åsberg (S), Jonas Ericson (M), Kerstin Jonsson (M), Jonas
Andreasson (M), Christina Lindqvist (S), Naile Azizi (S), Pelle Gullberg (S),
Jessica Flod Malmgren (S), Kjell Thelin (S), Ove Gustavsson (S) och Maria
Gullberg Lorentsson (M).

Nej röstar Linda Strömblad (C), Anders Gustavsson (SD), Torbjörn Dyeson
(KD) och Bengt Petersson (C).

Socialnämnden beslutar

att lämna följande yttrande:

Socialnämnden anser inte att det finns behov av ytterligare
korttidsplatser.
Socialnämnden har även gett socialförvaltningen i uppdrag att komma
med förslag på att använda Östergårdens lokaler för andra behov.
Med detta som bakgrund anser socialnämnden att motionen ska avslås.

Anders Gustavsson (SD) reserverar sig mot beslutet.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-12 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §258 Dnr: KS.2016.125

Svar på motion om att återöppna Östergården som korttidsboende

Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 18 oktober 2016,
om att återöppna Östergården som korttidsboende. Kommunstyrelsens
allmänna utskott beslutade den 16 november 2016 att remittera motionen till
socialnämnden för beredning.

I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016
behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, d.v.s. efter att
motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och
budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna
om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra
ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige.

Socialnämnden besvarade motionen i februari 2017 och ansåg då att det inte
finns behov av ytterligare korttidsplatser. Socialnämnden framförde också att
man gett socialförvaltningen i uppdrag att komma med förslag på att använda
Östergården för andra behov inom nämndens ansvarsområde.

Kommunstyrelsen har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Kommunfullmäktige har den 26 oktober 2017 beslutat att återremittera
motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18
oktober 2016, till kommunstyrelsen för att undersöka behov och intresse hos
våra grannkommuner att "hyra" korttidsplatser av vår kommun samt att utifrån
demografiprognoserna utreda kommande utökat behov av korttidsplatser i
närtid (3-6 år).

Kommunstyrelsen fattade därefter beslut den 1 december 2017 om att
återremittera ärendet till socialnämnden. Den 15 maj 2018 har socialnämnden
fattat beslut om att använda före detta Östergårdens lokaler till korttidsplatser
för barn och ungdomar inom LSS vilket innebär att motionärens förslag inte
kan genomföras.

Med hänvisning till socialnämndens beslut föreslår kommunstyrelse-
förvaltningen att motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende
ska avslås.

Beslutsunderlag
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18
oktober 2016
Socialnämnden den 20 februari 2017, § 28
Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 274
Kommunfullmäktige 26 oktober 2017, § 115
Socialnämnden den 19 juni 2018, § 80
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 juni 2018
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018, § 242
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-12 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 258 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen om att återöppna Östergården som korttidsboende,
daterad den 18 oktober 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2017-10-26 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §115 Dnr: KS.2016.125

Svar på motion om att återöppna Östergården som korttidsboende

Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har lämnat in en motion, daterad den 18 oktober 2016,
om att återöppna Östergården som korttidsboende.

Liberalerna i Gislaveds kommun föreslår att:

· Gislaveds kommun snarast beslutar om att göra om Östergården till
ett flexibelt korttidsboende.

· Kommunfullmäktige tar hänsyn till dessa ökade driftskostnader i
kommande budgetarbete.

Kommunstyrelsens allmänna utskott har den 16 november 2016 beslutat att
remittera motionen till socialnämnden för beredning.

I samband med fullmäktiges sammanträde den 17 november 2016
behandlades samma fråga som den här motionen tar upp, d.v.s. efter att
motionen lämnades in. Under punkten om "Revidering av strategiskt styr- och
budgetdokument inför mål och budget 2017-2021" yrkade Liberalerna
om att lokalerna på Östergården skulle användas till att möjliggöra
ytterligare 10 korttidsplatser. Yrkandet avslogs av fullmäktige.

Socialnämnden anser inte att det finns behov av ytterligare
korttidsplatser, då de korttidsplatser som finns täcker invånarnas nuvarande
behov. Socialnämnden har också gett socialförvaltningen i uppdrag att komma
med förslag på att använda Östergården för andra behov.

Kommunstyrelesn har den 11 oktober 2017 beslutat föreslå
kommunfullmäktige att avslå motionen.

Beslutsunderlag
Motion om att återöppna Östergården som korttidsboende, daterad den 18
oktober 2016
Socialnämnden den 20 februari 2017, § 28
Kommunstyrelsen den 11 oktober 2017, § 274

Yrkande
Fredrik Sveningsson (L): Att ärendet ska återremitteras för att undersöka
behov och intresse hos våra grannkommuner att "hyra" korttidsplatser av vår
kommun samt att utifrån demografiprognoserna utreda kommande utökat
behov av korttidsplatser i närtid (3-6 år).

Bengt Petersson (C) med instämmande av Anders Gustafsson (SD), Erik
Andersson (K) och Linda Strömblad (C): Bifall till motionen.

Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen. Ordföranden finner att
ärendet ska avgöras idag.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2017-10-26 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf § 115 (forts.)

Omröstning begärs.
Kommunfullmäktige godkänner följande röstningsproposition:
JA-röst för bifall till att ärendet ska avgöras idag.
NEJ-röst för bifall till Fredrik Sveningssons (L) återremissyrkande.

Omröstningsresultat
31 personer röstar JA
18 personer röstar NEJ
Därmed har kommunfullmäktige genom minoritetsåterremiss beslutat att
ärendet ska återremitteras till kommunstyrelsen.

Kommunfullmäktige beslutar

att återremittera motion om att återöppna Östergården som
korttidsboende, daterad den 24 augusti 2016, till kommustyrelsen för att
undersöka behov och intresse hos våra grannkommuner att "hyra"
korttidsplatser av vår kommun samt att utifrån demografiprognoserna
utreda kommande utökat behov av korttidsplatser i närtid (3-6 år).

Expedieras till:
Fredrik Sveningson
Kommunstyrelsen



Liberalerna

Motion till Gislaveds kommunfullmäktige.

C Ateröppna Östergården som korttidsboende.

Gislaveds kommun har under det gångna året stängt ner ett antal platser for särskilt boende.
Detta för att vi satsar på att brukare ska kunna bo kvar hemma längre med rätt hjälp och

C stöd. Som en följd till detta har trycket på korttidsboende ökat.
Samtidigt vet vi att socialförvaltningen under beredningen av neddragningarna konstaterade
att vi inom några år kommer ha ett ökat behov av särskilt boende p.ga demografin i
kommunen.

När man pratar med anhöriga till brukare och personal på våra äldreboende/korttidsboende framstår
en bild av att trycket är så stort att man får hysa två brukare på samma rum på en del av våra
korttidsboenden. Detta tycker vi Liberaler, som en gång i tiden kämpade hårt för att alla skulle få
eget rum på långvården, inte är värdigt. Det är dessutom väldigt slitsamt för vår personal.

Överbeläggningen på våra korttidsboenden leder dessutom till att ett antal patienter som behöver
korttidsboenden inte far plats utan blir kvar på våra sjukhus när de är medicinskt ffirdigbehandlade,
ibland i flera veckor.
Detta leder inte bara till kostnader för kommunen utan gör också att andra patienter drabbas,
då “våra” kommuninvånare upptar platser dom egentligen inte behöver.

C Detta är naturligtvis inte bra för någon.

Östergården är en byggnad med väl anpassade lokaler, varför det inte borde innebära särskilt
mycket investeringskostnader för att kunna använda dessa till korttidsplatser.
Östergården skulle kunna bli ett flexibelt boende, där antal platser skulle kunna varieras utifrån de
behov som finns just för stunden.

‘ Vi tror att behovet av fler korttidsplatser inte är övergående utan kommer att vara fortsatt högt.
Vi vet också att detta är ett problem som även finns i kommuner i vår närhet, varför det kanske
kunde gå att hyra ut någon eller några platser till grannkommuner när vi inte själva har full
beläggning.

MED ANLEDNING AV OVANSTÅENDE FÖRESLÅR LIBERALERNA 1
GISLAVEDS KOMMUN DÄRFÖR:

Att Gislaveds kommun snarast beslutar om att göra om Östergården till ett flexibelt
korttidsboende, samt

Att kommnfullmäktige tar hänsyn till dessa ökade driftskostnader i kommande
budgeta e

Gislaveds kommun

Uberalerna
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______________________________________________________________________________________

SOCIALFÖRVALTNINGEN
DIARIENUMMER: SN.2018.40
HANDLÄGGARE: SUSANNA OLSEN

SVAR TILL MOTION OM DET FÖREBYGGANDE ARBETET MOT
DROGER BLAND UNGA

Nämndernas skyldigheter gällande samverkan och förebyggande arbete gällande
missbruk

Barn- och utbildningsnämnden har i uppdrag att via elevhälsan arbeta förebyggande och

hälsofrämjande i alla våra grundskolor och på gymnasiet. Elevhälsateamen leds på varje skolenhet av

rektor och i teamet ingår skolsköterska, kurator och specialpedagog. I teamen för åk 7-9 samt på

gymnasiet ingår även studie- och yrkesvägledare (SYV) och i vissa fall även representant för

fritidsgården/skoljouren.

Det är skolans ansvar att utbilda elever i drogfrågor. Detta kan ske i undervisning, vid

diskussionstillfällen, föreläsningar eller föräldrainformation. Arbetet med förebyggande insatser mot

droganvändning planeras inför varje läsår. Det förebyggande arbetet sker i samverkan med

socialförvaltningen och polisen.

Skolan och förskolan har i uppdrag att samverka för att stödja barn som far illa. De som arbetar inom

skolan och förskolan har även en skyldighet att anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om

eller misstänker att ett barn far illa.

Socialnämnden har en lagstadgad skyldighet att arbeta uppsökande och förebyggande för att
förhindra att barn far illa och arbeta förebyggande och motverka missbruk bland barn och unga. Ung
Individ är en öppen verksamhet som ska arbeta uppsökande, förebyggande och behandlande gällande
riskbruk och missbruk bland barn och unga.
Socialtjänsten har även i uppdrag att samverka med andra myndigheter, organisationer och
civilsamhället för att uppmärksamma och förhindra att barn och unga inte vistas i miljöer som är
skadliga för dem.

Barn och utbildningsförvaltningen och Socialförvaltningen har ingått ett länsövergripande avtal
gällande samverkan gällande barns och ungas psykiska, sociala och fysiska hälsa.

Nämndernas befogenhet gällande drogtester

Ett drogtest ses som ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade mot
påtvingade kroppsliga ingrepp. Detta innebär att drogtester inte kan genomföras i skolan utan
samtycke från barnet/ungdomen och eventuell vårdnadshavare. Skolinspektionen avråder från att
drogtester genomförs i skolan. Skolinspektionens rekommendation är att skolan, vid misstanke om
drogmissbruk hos en elev, alltid kontaktar berörda myndigheter så som socialtjänsten och polisen.

Vid misstanke om att en elev är drogpåverkad erbjuds eleven att ge ett drogtest, detta görs då hos
socialtjänstens verksamheter (av ung individ eller på enheten för barn och familjestöd).
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Socialtjänsten har befogenhet att genomföra drogtester men har inte befogenhet att tvinga barn och
unga att lämna drogtester. Socialtjänsten ska ha samtycke från barnet/ungdomen och eventuell
vårdnadshavare. Drogtester kan ingå i vissa behandlingsinsatser och påföljder.
Är ett barn/ungdom placerat enligt tvångslagen Lag om särskilda bestämmelser om vård av unga
(LVU) på en SiS institution kan barnet/ungdomen tvingas att lämna drogtest.

Polisen har vissa befogenheter att kräva drogtester.

Handlingsplan vid misstänkt eller bekräftad användning av droger

Barn och utbildningsförvaltningen har tillsammans med Socialförvaltningen tagit fram en handlingsplan
för hur skolan ska agera vid misstänkt eller bekräftad användning av droger. Syftet med
handlingsplanen är att:

 Att arbeta och förebygga för att förhindra att ungdomar börjar använda droger.
 Att så tidigt som möjligt upptäcka missbruk.
 Att under läsåret aktivt engagera elever och i förekommande fall vårdnadshavare i arbetet

mot droger.
 Att arbeta för att samarbetet med socialtjänst och polis fortlöpande pågår.
 Att alltid agera då det framkommer att det förekommer bruk av droger genom att följa

handlingsplanen vid misstänkt eller bekräftad användning av droger.

Strategisk utveckling och samarbete

Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen har på uppdrag av dess förvaltningschefer

bildat en styrgrupp för att utveckla arbetet med tidiga insatser och samarbetet mellan

förvaltningarna. Inom ramen för detta har förvaltningarna anordnat gemensamma utbildningsdagar

om bl.a. droger och hur vi gemensamt kan arbeta drogförebyggande.

Utifrån uppdrag från Operativa styrgruppen Barns lärande sker ett arbete kommunövergripande och
tillsammans med polisen med att utveckla en strukturerad samverkan gällande barn och unga där det
finns en oro gällande missbruk och kriminalitet. Uppdraget är att utforma en modell för SSPF
(samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och fritid) i Gislaveds kommun. Syftet med SSPF är att
barn och unga som befinner sig i riskzonen för att utveckla kriminalitet och/eller missbruk snabbt ska
upptäckas och erbjudas samordnade insatser från flera aktörer.

Motionären föreslår ett uppdrag till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden att:

 Säkerställa att det finns en god kanal för kommunikation mellan socialtjänsten och skolan.
 Inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans personal samt skapa

kontakter och vara synlig för eleverna.
 Ge möjlighet att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds gymnasium.

Att arbeta förebyggande och samarbeta kring ungas droganvändande är en del av nämndernas
grunduppdrag och är ett prioriterat område. Som beskrivet ovan ske det idag flera aktiviteter för att
säkerställa samverkan mellan Socialförvaltningen och Barn- och utbildningsförvaltningen gällande att
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förebygga och agera kring barn och ungas drogmissbruk. Förvaltningsövergripande pågår som
beskrivits ett arbete med att inrätta en strukturerad samverkansform mellan skolan, socialtjänsten,
polisen och fritidsverksamheten (SSPF). Det finns idag ett upparbetat och fungerande arbetssätt kring
drogtester av elever.

Barn och utbildningsnämnden och Socialnämnden anser att det motionären förslår redan idag
tillgodoses inom befintliga arbetssätt och utvecklingsarbeten.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Socialnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-05-15 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Sn §67 Dnr: SN.2018.40 5.8

Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga.

Ärendebeskrivning
Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion om det förebyggande arbetet mot
droger bland unga. Motionären yrkar på att det ges i uppdrag till barn- oh
utbildningsnämnden och socialnämnden:

· Att säkerställa att det finns en god kanal för kommunikationen mellan
socialtjänsten och skolan.

· Att inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans
personal samt skapa kontakter och vara synlig för eleverna.

· Att ge möjlighet till att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds
gymnasium.

Kommunstyrelsen beslutade enligt delegationsbeslut daterat den 1 mars 2018
att remittera motionen till socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden
för yttrande senast den 1 juni 2018.

Beslutsunderlag
Socialnämndens tjänsteskrivelse till nämnd daterad den 2 maj 2018
Socialnämndens arbetsutskott den 8 maj 2018, §33
Svar på motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga daterad
den 2 maj 2018
Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga
Delegationsbeslut daterat den 1 mars 2018

Socialnämnden beslutar

att anta förvaltningens yttrande som sitt eget, samt

att anse motionen om det förebyggande arbetet mot droger bland unga
besvarad

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
Verksamhetschef IFO
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Svar på motion om det förebyggande arbetet mot droger bland
unga

Ärendebeskrivning
Pia Skogsberg (KD) har lämnat in en motion, daterad den 24 januari 2018, om
det förebyggande arbetet mot droger bland unga.

Motionären föreslår att uppdrag ges till barn- och utbildningsnämnden och
socialnämnden för att:

· Säkerställa att det finns en god kanal för kommunikation mellan
socialtjänst och skola.

· Inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans
personal samt skapa kontakter och vara synlig för eleverna.

· Ge möjlighet till att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds
gymnasium.

Motionen har remitterats till barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden
för yttrande. I deras yttranden konstateras att det förebyggande arbetet och
att samarbeta kring ungas droganvändande är en del av nämndernas
grunduppdrag och skyldighet och är ett prioriterat område.

De bedömer att det finns en god kanal för kommunikation mellan
socialtjänsten och skolan. Det sker idag flera aktiviteter för att säkerställa
samverkan mellan socialförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen
gällande att förebygga och agera kring barn och ungas drogmissbruk. Bland
annat har förvaltningarna anordnat gemensamma utbildningsdagar om droger
och hur de gemensamt kan arbeta drogförebyggande. Barn- och
utbildningsförvaltningen har tillsammans med socialförvaltningen även tagit
fram en handlingsplan för hur skolan ska agera vid misstänkt eller bekräftad
användning av droger.

Ett arbete pågår förvaltningsövergripande med att inrätta en strukturerad
samverkansform mellan skolan, socialtjänsten, polisen och fritidsverksamheten
(SSPF). Syftet med SSPF är att barn och unga som befinner sig i riskzonen för
att utveckla kriminalitet och/eller missbruk snabbt ska upptäckas och erbjudas
samordnade insatser från flera aktörer.

När det gäller motionärens förslag om att inrätta en ny tjänst som ska
samarbeta med skolans personal samt skapa kontakter och vara synlig för
eleverna anser barn- och utbildningsnämnden att detta inte är nödvändigt utan
att arbetet mot droger kan fortsätta att utvecklas i rätt riktning med nuvarande
resurser.

Det finns idag ett upparbetat och fungerande arbetssätt kring drogtester av
elever. Socialtjänsten har befogenhet att genomföra drogtester men har inte
befogenhet att tvinga barn och unga att lämna drogtester. Ett drogtest ses som
ett kroppsligt ingrepp och enligt grundlagen är alla medborgare skyddade mot
påtvingade kroppsliga ingrepp.
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Ks § 259 (forts.)

Detta innebär att drogtester inte kan genomföras i skolan utan samtycke från
barnet/ungdomen och eventuell vårdnadshavare. Skolinspektionen avråder från
att drogtester genomförs i skolan och rekommenderar istället att skolan, vid
misstanke om drogmissbruk hos en elev, alltid kontaktar berörda myndigheter
såsom socialtjänsten och polisen.

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden anser att det motionären
föreslår tillgodoses redan idag inom befintliga arbetssätt och
utvecklingsarbeten.

Med hänvisning till barn- och utbildningsnämndens och socialnämndens
yttranden föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen ska anses
besvarad i punkt ett och avslås i övriga delar.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 29 augusti 2018 har Anton Sjödell
(M) yrkat att motionen om det förebyggande arbetet mot droger bland unga
ska anses besvarad i samtliga tre punkter. Gunnel Augustsson (S) och Anders
Gustafsson (SD) yrkade bifall till Anton Sjödells (M) yrkande.

Beslutsunderlag
Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga, daterad den 24
januari 2018
Kommunfullmäktige den 25 januari 2018, § 3
Delegationsbeslut daterat den 1 mars 2018
Socialnämnden den 15 maj 2018, § 57
Yttrande från socialnämnden daterat den 2 maj 2018
Barn- och utbildningsnämnden den 21 maj 2018, § 39
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 30 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018, § 243

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen om det förebyggande arbetet mot droger bland unga, daterad
den 24 januari 2018, ska anses besvarad i samtliga tre punkter.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Gislaved 24 januari 2018

Motion om det förebyggande arbetet mot draget bland unga

1 slutet av december 2017 gjorde jag ett utspel gällande användande av knarkhundar på skolor i
Gislaveds kommun. Detta gjorde jag utifrån den information som fältsekreteraren Kan Soininen
delgav i en artikel i Värnamo Nyheter, där han flaggade för ökad droghandel bland unga bl.a. på
Gislaveds gymnasium och Lundåkerskolan.
https://www.vn.se/article/kari-slar-larm-knarkhandel-pa-skolor-i-gislaved/ fVN 171221)

Kanske var jag lite väl snabb på hanen, då jag vid tillfället inte informerat mig ordentligt kring det
arbete som redan sker på våra skolor. Nu vet jag att polisen gör regelbundna genomsökningar i ovan
nämnda skolor med knarkhundar och att man har ett gott säkerhetsarbete som ständigt pågår och
att det finns en aktuell drogpolicy som efterföljs. Det är bra och bör fortgå.
Naturligtvis bör olika insatser intensifieras när fältare, polis och skola får indikationer på att detta
behövs. Här får vi lita på att professionen gör rätt avvägning. Det är dock viktigt att säkerställa att
kommunikationen mellan dessa instanser fungerar väl. Så verkar inte vara fallet idag. Enligt den
information jag fått finns det samordningsförbättringar att göra; inte minst mellan “Ung Individ” och
Gislaveds gymnasium men även att placera en fältare som arbetar mer aktivt på skolorna.

Det är bra att mycket görs i kampen mot droger bland våra unga. 1 måndagens VN kunde vi läsa om
den om det goda arbetet som görs men precis som Nikolce Dojcinovski säger: “...man kan alltid blir
bättre.”
https://www.vn.se/article/skolan-vi-kanner-inte-igen-oss-om-droghandeln/ (VN 180122)

Varje ung person som fastnar i droger innebär en stor kostnad för vårt samhälle. Den främsta
kostnaden går naturligtvis inte att mäta i pengar och drabbar den unge individen som kommer i
kontakt i droger samt dennes familj. Sedan tillkommer kostnader för ingripanden från
socialförvaltning och polis, ev. brottslighet samt förhoppningsvis vård och rehabilitering.
Därför är det förebyggande arbetet så viktigt och något alla vinner på och något vi måste göra
tillsammans i samhället.

Därför föreslår Kristdemokraterna i Gislaveds kommun ge i uppdrag till BUN och SN:

- Att säkerställa att det finns en god kanal för kommunikationen mellan socialtjänst och skola.
- Att inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans personal samt skapa

kontakter och vara synlig för eleverna.

- Att ge möjlighet till att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds gymnasium.

Pia Skogsberg

Ledamot i kommunfullmäktige samt barn- och utbildningsnämnden

Kristdemokraterna i Gislaveds kommun
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Remiss motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Pia Skogsberg (KD) har 2018-01-24 lämnat in en motion om det förebyggande 
arbetet mot droger bland unga. Motionen syftar till att förbättra det 
förebyggande arbetet mot droger bland unga. De negativa konsekvenserna av 
droganvändning konstateras och även att det finns en förbättringspotential i 
arbetet mot droger på våra skolor. Motionären yrkar att det ges i uppdrag till 
barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden: 
att säkerställa att det finns en god kanal för kommunikationen mellan 

socialtjänst och skola 
att inrätta en tjänst där uppdraget innebär att samarbeta med skolans 

personal samt skapa kontakter och vara synlig för eleverna 
att ge möjlighet till att utföra slumpmässiga drogtester på Gislaveds 

Gymnasium. 
 
Kommunstyrelseförvaltningen beslutade 2018-03-01 att remittera motionen till 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden för yttrande senast den 
1 juni 2018. Motionen samordnas av kanslienheten. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2018-05-07, §31, 
föreslå 
att uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att komplettera yttrandet 

med information om att drogtester genomförs redan i nuläget  
att i övrigt föreslå kommunfullmäktige att anse motionen om det 

förebyggande arbetet mot droger bland unga, för besvarad. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat yttrandet med information 
om drogtester som genomförs redan i nuläget. 
 
Yttrande 
När det gäller inrättandet av en ny tjänst och säkerställandet av förekomsten av 
goda kanaler borde arbetet mot droger kunna fortsätta att utvecklas i rätt 
riktning med nuvarande resurser. Idag genomförs utbildningar för lärare och vid 
extrainsatta föräldramöten, det sker regelbundna polisbesök och ANDT-dagar 
med mera. En ny tjänst som föreslås i motionen är emellertid inte nödvändig 
för detta ändamål. En säkerhetsgrupp på gymnasiet arbetar redan med att 
hantera eventuella obehöriga personer som kommer till skolan och det bör 
även framhållas att SSPF-gruppen (samverkan mellan skola, socialtjänst, polis 
och fritid) har förespråkat att utse en koordinator som skulle utföra 
åtminstone några av de funktioner som motionen efterlyser. I SSPF-gruppen 
arbetar barn- och utbildningsförvaltningen även aktivt med drogprevention och 
samordning tillsammans med polisen, socialtjänsten och fritid. Arbetet syftar till 
att identifiera barn och unga som har problem med droger eller riskerar att 
hamna i kriminalitet, och sätta in insatser från flera olika håll. Det finns fem 
arbetsgrupper, en för varje högstadieskola och en för gymnasiet. 
Arbetsgruppen arbetar både på strategisk nivå och individnivå. 
 
Kontakten och samarbetet mellan skola och socialtjänst bedöms som god, men 
sekretessregler har försvårat samarbetet med UNG Individ. Detta är man dock 
medveten om och eventuella samarbetssvårigheter förefaller inte bero på 
avsaknad av goda kanaler.  
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Om införandet av slumpmässiga drogtester kan följande sägas. I 2 kap. 6 § 
Regeringsformen står det att: ”Var och en är gentemot det allmänna skyddad 
mot påtvingat kroppsligt ingrepp” och att ”… var och en [är] gentemot det 
allmänna skyddad mot betydande intrång i den personliga integriteten, om det 
sker utan samtycke…”. Drogtester, däribland urinprov, anses vara ett 
kroppsligt ingrepp och kräver därmed formellt och reellt samtycke från elev 
och, om eleven är omyndig, dennes vårdnadshavare. Det finns dock 
anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) redan vid misstänkt 
missförhållande. Skolinspektionen anser att drogtester är en olämplig metod, 
men JO har i flera beslut hävdat att drogtester är förenligt med lagen, förutsatt 
att de sker helt frivilligt (479-2010; 3700-2002).  
 
Eftersom samtycke måste erhållas reellt är det inte säkert att slumpmässiga 
drogtester får avsedd förebyggande effekt. Anmälningsplikt vid misstänkt 
droganvändande föreligger dessutom oavsett om drogtest genomförts eller ej. 
Trots detta kan det finnas ett värde i att utreda saken vidare för att se 
effekterna av drogtester. Eventuella fördelar med just slumpmässiga drogtester 
är att det kan underlätta för elever att säga nej när de erbjuds droger och att 
man kan identifiera elever med drogproblem som inte annars hade upptäckts av 
personalen. Eventuella nackdelar som talar emot drogtester är att 
receptbelagda mediciner kan identifieras genom testerna vilket utgör ett 
integritetsproblem, att skolk ökar bland elever som misstänker att de kan bli 
föremål för testerna, samt att användandet av substanser som är svårupptäckta 
vid drogtester ökar. 
 
Idag finns möjlighet både i grundskolan och på gymnasiet att erbjuda drogtest 
vid konkret misstanke om droganvändning. Dessa är helt frivilliga och utförs av 
socialtjänsten. Det genomförs årligen ett flertal drogtester som följer barn- och 
utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens handlingsplan vid misstänkt 
eller bekräftad användning av droger. Om elev nekar drogtest föreligger en 
skyldighet hos skolan att göra en orosanmälan till socialtjänsten.  
 
Beslutsunderlag 
Motion om det förebyggande arbetet mot droger bland unga, daterad  
2018-01-24. 
Kommunstyrelseförvaltningens beslut 2018-03-01. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-23. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2018-05-02. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2018-05-07, §31. 
 
Yrkanden 
Pia Skogsberg (KD), Inga-Maj Eleholt (C), Ulla Christiansson (M) 
att  föreslå kommunfullmäktige att anse motionen om det förebyggande 

arbetet mot droger bland unga, för besvarad. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Pia Skogsbergs m.fl. yrkande och finner att 
barn- och utbildningsnämnden beslutat att bifalla yrkandet. 
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Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att föreslå kommunfullmäktige att anse motionen om det förebyggande 

arbetet mot droger bland unga, för besvarad. 
  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Socialnämnden  
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Svar på motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Lennart Kastberg (KD) och Emanuel Larsson (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 6 februari 2018, gällande att göra en utredning angående sim- och
sporthallar i Gislaveds kommun.

Kristdemokraterna i Gislaved föreslår att följande alternativ utreds:

· Att det till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng, liknande
dagens.

· Att Anderstorps simhalls ägande och drift tas över helt av en
idrottsförening.

· Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässigt.
· Att det i Gislebadets bassäng läggs en Liner så att livslängden förlängs

väsentligt.
· Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för handboll, volleyboll och

basket.

Motionen har remitterats till fritidsnämnden för yttrande. Fritidsnämnden ger i
sitt yttrande svar på de olika alternativen och konstaterar att sedan motionen
kom in har sim- och sporthallsfrågorna i Gislaveds kommun lyfts på olika sätt
och nya förslag till beslut har lagts fram.

Kommunstyrelseförvaltningen konstaterar i sin beredning att en majoritet av
kommunfullmäktiges ledamöter vill att en ny sim- och badanläggning ska
ersätta de gamla simhallarna. Kommunfullmäktige har också bestämt att det
ska hållas en kommunal folkomröstning om var den nya anläggningen ska
byggas i samband med de allmänna valen den 9 september 2018.

Med anledning av de nya förutsättningarna föreslår förvaltningen att motionen
gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun avslås.

Beslutsunderlag
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun,
daterad den 6 februari 2018
Fritidsnämndens yttrande daterat den 17 april 2018
Fritidsnämnden den 8 maj 2018, § 17
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2018
Kommunstyrelsen den 29 augusti 2018, § 241

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till motionen.

Anton Sjödell (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) och Anton Sjödells
(M) yrkanden och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Anton Sjödells
(M) yrkande.
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att avslå motionen gällande utredning angående sim- och sporthallar i
Gislaveds kommun, daterad den 6 februari 2018.

Reservation
Lennart Kastberg (KD) reserverar sig mot belutet till förmån för sitt eget
yrkande.

Protokollsanteckning
Centerpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet utan återkommer
i ärendet när det behandlas på kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Gislaved den 6 februari 2018

Beträffande: Eventuella simhall och sportarenan.

Frågan har tagit olika riktningar som vi uppfattar som negativ för kommunens innevånare, därför
kommer Kristdemokraterna med följande förslag för att se frågan från en annan vinkel.

Se på behovet och hur verksamheten har utvecklats tills dags dato i de olika orterna/sporterna.

Behovet av Anderstorps simhall kvarstår samt att den drivs idag på ett lyckosamt sätt. Därför borde

den tas över helt av en ldrottsförening och drivas som andra anläggningar vi har idag i kommunen.

Smålandsstenars tänkta idrottshall skulle man kunna utöka med en liknande liten bassäng som den
som finns idag med tillhörande bastu t.ex.

Gislebadet skulle man kunna se till att höja kanterna på badet för att utöka djupet i den och kunna få
det officiella djupet för tävlingar. Samt att se möjligheten till en läktare på den södra kortsidan. Med
tanke på ovan höjning så behövs utöka bassängens livstid, vilket skulle kunna göras som på

Hörsjöbadet och lägga en Liner (gummi matta) i den. Med ny modern reningsanläggning.

Behovet som kvarstår är en sportarena för att kunna utveckla de sporter som idag har bra utveckling
för ungdomar och i tävlingssammanhang. Därför skulle en arena vid Henja Östra kunna byggas för
Handbollen, Volleybollen och som utvecklings möjlighet Basket. Läget för denna är utmärkt för

tillgängligheten från Riksväg 27 - Henja Östra. Den av kommunen betalda infarten.

Industrimarken som skulle tas tillanspråk kommer att kunna tas tillbaka via den nyplanerade

industrimarken söder om Anderstorpsvägen/sportarenan.

En sådan sportarena skulle kunna sponsras av företag.

Kristdemokraterna i Gislaveds kommun motionerar att följande alternativ utreds:

1. Att till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng, liknande dagens.

2. Att Anderstorpssimhalls ägande och drift tas över helt av en ldrottsförening.

3. Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässig.

4. Att Gislebadets bassäng läggs en Liner så att livslängden förlängs väsentligt.

5. Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för Handboll, Volleyboll och Basket.

För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun

jf
if —

Lennart KastbeFg;uppledare
,
. j, / !if--

rsson, Fritidsnämnden
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Yttrande remiss av motion gällande utredning angående sim- och
sporthallar i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kristdemokraterna har inkommit med en motion gällande utredning angående
sim- och sporthall 1 Gislaveds kommun. Motionärerna yrkar att en rad
alternativ utreds. Kommunstyrelseförvaltningen ska bereda motionen och har
remitterat motionen för yttrande till fritidsnämnden. Fritidsnämnden kan yttra
sig senast den 1 juni 2018. Fritidsförvaltningen har tagit fram ett förslag till
remissvar.

Fritidsnämndens arbetsutskott föreslår fritidsnämnden att anta
fritidsförvaltningens förslag till remissvar som sitt eget.

Beslutsunderlag
Protokoll 2018-04-24 - Fnau § 16
Motion gällande utredning angående sim- och sporthallar i Gislaveds kommun
Förslag fritidsnämndens remissvar angående motion om sim- och sporthall,
daterad den 17 april 2018
Delegationsbeslut Remiss av motion gällande utredning angående sim- och
sporthallar i Gislaveds kommun

Yrkande
Emanuel Larsson (KD) med instämmande av Urban Nilsson (C): att
fritidsnämnden tillstyrker motionen.

Tommy Stensson (S): avslag till Emanuel Larssons (KD) yrkande och bifall till
fritidsnämndens arbetsutskotts beslutsförslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på sitt eget yrkande och Emanuel Larssons
(KD) yrkande och finner att fritidsnämnden har beslutat enligt Tommy
Stenssons (S) yrkande.

Omröstning begärs. Fritidsnämnden godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tommy Stenssons (5) yrkande
Nej-röst för Emanuel Larssons (KD) yrkande

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Tommy Stenssons yrkande och 3 nej-röster för Emanuel
Larssons yrkande, beslutar fritidsnämnden enligt Tommy Stenssons (S)
yrkande.

Fritidsnämnden beslutar

att anta Förslag på remissvar för fritidsnämnden, daterad den 17 april 2018
som sitt eget, samt

att översända remissvaret till kommunstyrelsen.

Utdragsbestyrkande



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Fritidsnämnden Sammanträdesdatum Sida
2018-05-08 5(16)

Fn § 17 (forts.)

Reservation
Emanuel Larsson (KD), Urban Nilsson (C) och Anders Ingemarsson (C)
reserverar sig till förmån för Emanuel Larssons (KD) beslutsförslag.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen

Iusterenatur Utdragsbestyrkande
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FRITIDSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 fritidsnamnden@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se

Yttrande över motion från Kristdemokraterna om eventuell
simhall och sportarena

Kristdemokraterna har inkommit med en motion, daterad 6 februari 2018, gällande utredning
angående sim- och sporthall i Gislaveds kommun. Motionärerna yrkar att en rad alternativ utreds.
Fritidsförvaltningen ger nedan svar på de olika alternativen. Sedan motionen inkom har sim- och
sporthallsfrågorna i Gislaveds kommun lyfts på olika sätt och nya förslag till beslut har lagts fram.

Att till Smålandsstenars sporthall läggs till en liten bassäng liknande dagens.
Projekt ny sporthall Smålandsstenar består av tre delar. Det handlar om rivning av simhallsdel,
nybyggnation av ny sporthall och renovering av gamla sporthallen. Initiativ till projektet togs av
föreningarna i Smålandsstenar, såsom samhällsföreningar och idrottsföreningar. Projektet går igång i
dagarna med rivning av simhallsdel.

I simhallen fanns en undervisningsbassäng med höj- sänkbar mellanbotten som tilltalade olika
verksamheter. I ”Utredning bad- och sportanläggning Gislaveds kommun” har dialoger och samtal
förts med flera målgrupper för att konstatera vilka behov som finns vad gäller bad- och simcenter. I
rumsfunktionsprogrammet presenteras behov av två undervisningsbassänger med sänkbar
mellanbotten för att på ett bra sätt tillgodose målgruppernas behov. Till dess att ett nytt bad- och
simcenter står klart i Gislaveds kommun har målgrupperna från Smålandsstenars simhall i beretts
tider i Gislebadet.

Att Anderstorps simhalls ägande och drift tas över helt av en Idrottsförening.
Sedan 2016-04-01 gäller ett hyres- och driftsavtal avseende lokal och inventarier mellan Gislaveds
kommun och Föreningen Anderstorp Simhall angående simhallen i Anderstorp. Avtalet är tecknat i
syfte att kunna driva Anderstorps simhall vidare tills dess en ny simhall står klar. Flera utredningar om
simhallens skick (Weedo 2012, Conservator 2015-2017) har pekat på en rad brister och stora
renoveringsbehov. Trots normalt underhåll och skötsel bör anläggningen anses på sikt uttjänt.

Frågan är om det är rimligt att lägga ett ägaransvar för badet på en förening då anläggningen har 47
år på nacken och dessa två oberoende utredningar, vad gäller anläggningens status, pekar på brister
och framtida investeringsbehov.

Att Gislebadets bassäng höjs så att djupet blir tävlingsmässigt.
Gislebadet uppfördes ursprungligen 1969 och firar således 50 år 2019 vilket är en aktningsvärd ålder
för en badanläggning. 2004 byggdes anläggningen om och till med omklädningsrum och överbyggnad
av befintlig utebassäng.

Att höja bassängen innebär att skvalprännorna (där smutsigt ytvatten rinner till reningsverket) längs
med långsidorna också måste byggas om och således höjas. Vid en eventuell höjning ökas
vattenvolymen vilket innebär att reningsverket får ökad belastning, Reningsverket bedömdes i
statusbedömningen (Weedo) från 2012: ”Ålderstigen utrustning, pumpar är original och dess
tekniska livslängd har gått ut för länge sedan”.
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FRITIDSFÖRVALTNINGEN

POSTADRESS BESÖKSADRESS TELEFON E-POST/WEBB ORGANISATIONSNR GIRO
Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 fritidsnamnden@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225
332 80 Gislaved Gislaved gislaved.se

2017 gjordes också en fuktteknisk inventering av Gislebadet (Conservator) som bland annat
redovisar att betongkonstruktioner och installationer runt bassängerna är naturligt fuktpåverkade.
Även skador i tak-/innervägg/-ytterväggskonstruktioner påträffades. Detta kräver åtgärder.

Att Gislebadets bassäng läggs en liner så att livslängden förlängs väsentligt.
Naturligtvis kan man lägga en liner i den/de befintliga bassängerna i Gislebadet. Vad som händer med
fukten i betongen som blir instängd bakom linern är svårt att uttala sig om. Att torka ut fukt i betong
tar lång tid under vilken bassängen/bassängerna måste stängas. Detta behöver utredas av experter.

Att en ny sportarena byggs i Henja Östra för handboll, volleyboll och basket.
Fritidsförvaltningen har i ”Utredning bad- och sportanläggning Gislaveds kommun” kartlagt behovet
av en arena. En ny arena skulle ytmässigt klara kraven för att spela nationella matcher och öka
föreningslivet utvecklingsmöjligheter i kommunen avsevärt. Utredningen pekar på att den bästa
placeringen för arenan är på området Gisle. Placeringen ger flera fördelar såsom stärkt
breddidrottsperspektiv, stärkt område som redan är utpekat till mötesplats och idrottsområde,
gångavstånd för flera skolor, flera synergieffekter och flera driftsamordningsvinster.

Motionärerna påpekar att en sportarena skulle kunna sponsras av företag. Att företag sponsrar
kommunal verksamhet är tveksamt ur ett EU-rättsligt perspektiv. Däremot är sponsring från företag
ok om en förening äger anläggningen.

Anna Gamlén
Fritidschef



Svar på interpellation från Vänsterpartiet Gislaved om

Förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun.

1. Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att

förbättra arbetsmiljön inom förskolan?

En bra arbetsmiljö är viktig för att personal inom förskolan ska kunna ha

förutsättningar för att utföra sitt uppdrag. Ansvarig för arbetsmiljön ute på förskolorna

är förskolechef. En satsning har gjorts på utökat ledarskap då antalet

förskoleavdelningar har ökat. Teamorganisationen är också förändrad där förskolan nu

är ett team. En organisationsförändring har också gjorts där förskolans assistenter

arbetar och samarbetar på ett effektivare sätt.

Rekrytering av pedagoger är något som förskolechefer lägger mycket tid på och även

detta är något som kommunen har satsat resurser på och som ska underlätta för

förskolecheferna att fokusera på det pedagogiska ledarskapet. Den politiska ledningen

är mycket mån om att dessa satsningar ytterligare ska öka kvaliteten på förskolorna i

kommunen.

2. Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhållit för att minska

barngrupperna använts? Hur kommer det sig att ej alla medel använts?

Gislaveds kommun har för 2016/2017 beviljats statsbidrag på 3 687 000 kr för mindre

barngrupper i förskolan. De har både använts både för att minska barngruppernas

storlek och för att öka pedagogtätheten. 236 833 kr har inte använts av dessa medel då

man på 3 förskolor inte fullt ut kunna minska barnantalet som planerat.

Under 2015/2016 beviljades Gislaveds kommun 2 020 000 kr. För 2017/2018 har

skolverket beviljat 3 531 000 kr för ytterligare satsning på mindre barngrupper.

3. Hur kan ledningsfunktion, administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård

m.m. förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt

pedagogiska uppdrag? Behövs resursförstärkningar?

Se svar på fråga 1 när det gäller utökning av ledning och administrativt stöd.

En aktiv dialog mellan förskolechef och alla anställda är mycket viktig för att varje

förskola och alla anställda ska kunna utföra sitt pedagogiska uppdrag. Hur man

organiserar och planerar och fördelar sitt arbete kan skilja mellan olika förskolor och

olika avdelningar. Tid ska finnas avsatt för planering, dokumentation m.m. På flera

förskolor har man anställda planeringspedagoger som ansvarar för verksamheten när

ordinarie personalgrupp/arbetslag planerar under dagtid.

4 dagar/ år har all personal utvecklingsdagar då förskolan är stängd.

Ev. resursförstärkningar kan säkert behövas i vissa perioder.

Margareta Lindgren

Ordförande

Barn- och utbildningsnämnden





                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Vänsterpartiet Gislaved                INTERPELLATION                                

                                            Till  Margareta Lindgren                                                                                                         

                                            Ordförande i Barn-och utbildningsnämnden 

                                                                                                                                     
Förskolans förutsättningar att fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds 

kommun 

 I nu gällande styrdokument för Gislaveds kommun betonas, att hela kommunen har ett 
ansvar för barnens uppväxtvillkor och att förebyggande och främjande arbete för barn och 
unga ska prioriteras. En bra förskola är ett av fundamenten för att kunna uppnå de uppsatta 
målen. Hur ser då förutsättningarna ut i Gislaved? Finns det tillräckligt många utbildade 
förskollärare? Är barngruppernas storlek rimlig i förhållande till det pedagogiska uppdrag 
som ska utföras? Har förskolepersonalen en god arbetsmiljö?  

Vänsterpartiet Gislaved har nyligen mottagit information från förskolepersonal som tyder på 
avsevärda missförhållanden när det gäller förskolans arbetsmiljö, åtminstone i vissa delar av 
kommunen. Det handlar om stor obalans mellan barngruppers storlek i förhållande till 
tillgänglig personal och en betydande sårbarbarhet för plötsliga händelser i form av 
sjukfrånvaro m.m. Inte minst tycks det administrativa stödet till personalen vad gäller 
vikarieanskaffning vara minimalt. Det är helt oacceptabelt att -som nu tycks ske i rätt stor 
utsträckning- förskollärarna själva ska söka efter vikarier under tidiga morgontimmar, 
samtidigt som de tar emot barnen. Till detta ska läggas att personaltäckningen under de 
mest kritiska timmarna på dagen, kl. 06.00-07.00,  kan vara så låg att en personal tvingas 
vara ensam med 15 barn.  

Överlag tycks personalen i stor utsträckning få vara tusenkonstnärer och lösa bemannings- 
och samordningsproblem på egen hand. Det är förvisso bra med delaktighet och ansvar men 
inte till priset av försämrad hälsa och begynnande tecken på utmattningsdepression. En 
förskollärare som vi haft kontakt med berättar: ” Många av pedagogerna befinner sig på 
gränsen till utmattning. Symptom som gråt, oro, ångest, ilska, sömnlöshet, minnesluckor, 
huvudvärk, illamående, värk i bröstet, yrsel, utslag. Detta är bara några av  ganska vanliga 
symptom.” 

Till skillnad från annan pedagogisk personal sker personalutbildning mestadels på kvällstid, 
efter arbetets slut, vilket upplevs tröttande, särskilt som arbetsgivaren tydligen ej bjuder på 
någon form av förtäring.  

Förutom sina ordinarie pedagogiska uppgifter förutsätts förskolepersonalen hjälpa till med 
städning, disk, tvätt, matlagning, samtal angående fastighetsskötsel m.m.  



Om vi menar allvar med att förskolan är ett av fundamenten i det förebyggande arbetet med 
att ”bygga starka barn så vi slipper laga trasiga vuxna” – varför respekterar då inte Gislaveds 
kommun i högre grad förskollärarna som professionella pedagoger? 

Vi önskar svar på följande frågor:  

- Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att förbättra 
arbetsmiljön inom förskolan 

- Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhålllit för att minska 
barngrupperna använts? Hur kommer det sig att ej alla medel använts? Enligt tidigare 
uppgifter i SVT-Jönköping kommer Gislaved att bli återbetalningsskyldiga för ej 
använt statsbidrag med 236 833kr. 

- Hur kan ledningsfunktion,administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård m.m) 
förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt pedagogiska 
uppdrag?   Behövs resursförstärkningar?                                                                                                   
 
2018-05-13 
 
Kelly Abdulrahman, ledamot för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige 
 
Bengt-Ove Eriksson, gruppledare  
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Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-05-17 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §66 Dnr: KS.2018.5 1

Interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kelly Abdulrahman (V) och Bengt-Ove Erikson (V) har den 13 maj 2018 lämnat
in en interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun.

Interpellationen är ställd till barn- och utbildningsnämndens ordförande.

Beslutsunderlag
Interpellation från Vänsterpartiet, daterad den 13 maj 2018

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att interpellationen får ställas, samt

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 18 juni 2018.

Expedieras till:
Kelly Abdulrahman
Bengt-Ove Eriksson
Margareta Lindgren
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-06-18 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §85 Dnr: KS.2018.5 1

Svar på interpellation angående förskolans förutsättningar att
fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kelly Abdulrahman (V) och Bengt-Ove Erikson (V) har den 13 maj 2018 lämnat
in en interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun. Interpellationen är ställd till barn-
och utbildningsnämndens ordförande.

Interpellanterna undrar följande:
-Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att
förbättra arbetsmiljön inom förskolan?
-Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhållit för att minska
barngrupperna använts, hur kommer det sig att ej alla medel använts, enligt
tidigare uppgifter i SVT- Jönköping kommer Gislaved att bli
återbetalningsskyldiga för ej använt statsbidrag med 236 833kr.
-Hur kan ledningsfunktion, administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård
m.m) förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt
pedagogiska uppdrag? Behövs resursförstärkning?

Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 att godkänna att
interpellationen får ställas.

Kelly Abdulrahman (V) är inte närvarande på dagens sammanträde och
ordföranden föreslår därför att ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges
sammanträde den 30 augusti 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation från Vänsterpartiet, daterad den 13 maj 2018
Kommunfullmäktige den 17 maj 2018, § 66

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges sammanträde den 30
augusti 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2018-08-30 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §97 Dnr: KS.2018.5 1

Svar på Interpellation angående förskolans förutsättningar att
fullfölja sitt pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kelly Abdulrahman (V) och Bengt-Ove Erikson (V) har den 13 maj 2018 lämnat
in en interpellation angående förskolans förutsättningar att fullfölja sitt
pedagogiska uppdrag i Gislaveds kommun. Interpellationen är ställd till barn-
och utbildningsnämndens ordförande.

Interpellanterna undrar följande:
-Hur tänker den politiska ledningen för förskoleverksamheten agera för att
förbättra arbetsmiljön inom förskolan?
-Hur har det statsbidrag som Gislaveds kommun erhållit för att minska
barngrupperna använts, hur kommer det sig att ej alla medel använts, enligt
tidigare uppgifter i SVT- Jönköping kommer Gislaved att bli
återbetalningsskyldiga för ej använt statsbidrag med 236 833kr.
-Hur kan ledningsfunktion, administrativt stöd och basfunktioner (lokalvård
m.m) förbättras så att förskollärarna ges rimliga förutsättningar att utföra sitt
pedagogiska uppdrag? Behövs resursförstärkning?

Kommunfullmäktige beslutade den 17 maj 2018 att godkänna att
interpellationen får ställas.

Kelly Abdulrahman (V) är inte närvarande på dagens sammanträde och
ordföranden föreslår därför att ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges
sammanträde den 27 september 2018.

Beslutsunderlag
Interpellation från Vänsterpartiet, daterad den 13 maj 2018
Kommunfullmäktige den 17 maj 2018, § 66
Kommunfullmäktige den 18 juni 2018, § 85

Kommunfullmäktige beslutar

att ärendet överlämnas till kommunfullmäktiges sammanträde den 27
september 2018.

Expedieras till:
Kelly Abdulrahman
Bengt-Ove Eriksson
Margareta Lindgren



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §244 Dnr: KS.2018.122 1.3.1

Gislaveds kommuns integritetspolicy

Ärendebeskrivning
Den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) trädde i kraft den 25 maj 2018.
Förordningen kräver att Gislaveds kommun antar tydliga styrdokument som
visar hur kommunen arbetar för att uppfylla de krav som ställs i förordningen.
Kommunstyrelseförvaltningen har därför arbetat fram förslag till policy för
hantering av personuppgifter.

Beslutsunderlag
Gislaveds kommuns integritetspolicy daterad den 10 juli 2018
Kommunstyrelsen den 15 augusti 2018, § 232

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande Gunnel Augustsson (S) och Anton
Sjödell (M): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta Gislaveds kommuns integritetspolicy daterad den 10 juli 2018.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Styrdokument
Dokumenttyp: Policy

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum: Kommunfullmäktige

Ansvarig: Kanslichefen

Revideras: Vart 4:e år, inför ny mandatperiod

Följas upp: Minst vart 4:e år

Förslag 2014-08-18

Gislaveds kommuns integritetspolicy

Dnr KS.2018.22
2018-07-10



Inledning och syfte
Syftet med Gislaveds kommuns policy för hantering av personuppgifter är att
säkerställa att

 de som vänder sig till Gislaveds kommun ska kunna känna sig trygga med att
deras
personuppgifter hanteras på ett respektfullt sätt,

 kommunen inte hanterar personuppgifter i onödan och
 att de personuppgifter som kommunen hanterar inte riskerar att hamna i

orätta händer
Policyn omfattar samtliga nämnder i Gislaveds kommun och utgör ett
komplement till gällande lagstiftning som reglerar behandling av
personuppgifter.

Kommunstyrelsens uppgift
Varje nämnd är personuppgiftsansvarig enligt dataskyddsförordningen för de
personuppgifter som behandlas i nämndens verksamhet. Kommunstyrelsen ska leda,
samordna och ha uppsikt över kommunens arbete med att uppfylla kraven i Allmänna
dataskyddsförordningen EU 2016/679 och de nationella dataskyddsbestämmelserna.
Kommunstyrelsen ska utfärda riktlinjer för att säkerställa att kommunen hanterar
personuppgifter på ett lagenligt sätt.

Kommunstyrelsen har till uppgift att tydligt definiera ansvaret förkommunstyrelsen och
de övriga nämnderna emellan avseende de personuppgifter som behandlas för en
annan nämnds vägnar, alternativt då ett gemensamt personuppgiftsansvar föreligger. I
åliggandet ingår att även att fastlägga de särskilda säkerhetsinstruktioner som ska
iakttas vid respektive personuppgiftsbehandling samt att beakta att tillämpliga krav i
dataskyddsförordningens art. 26 och 28 uppfylls.

Organisatoriska och tekniska förutsättningar
Vid planering av kommunens olika verksamheter ska säkerställas att det ges såväl
organisatoriska som tekniska förutsättningar att uppfylla de krav som gäller enligt
gällande lagstiftning.

Kontroll över personuppgiftsbehandlingar
Gislaveds kommun ska ha kontroll över verksamhetens behandling av personuppgifter.

Registrerades rättigheter
Gislaveds kommun ska vara tillmötesgående och förberedd på att hjälpa de
registrerade att tillvarata sina rättigheter enligt dataskyddsförordningen.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-08-29 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §245 Dnr: KS.2018.83 1.1.2

Extra partistöd för folkomröstning gällande placering av sim- och
badanläggning i Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har den 26 april 2018 beslutat att genomföra en
kommunal folkomröstning gällande placering av en eventuell sim- och
badanläggning i Gislaveds kommun den 9 september 2018 i samband med de
allmänna valen till kommun, landsting och riksdag, samt att anta föreslagna
föreskrifter för folkomröstning gällande placering av sim-och badanläggning i
Gislaveds kommun daterade den 12 april 2018. Ärendet om extra partistöd
har varit uppe för diskussion i parlamentariska kommittén men det har inte
fattats några beslut.

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M): Att utbetala ett extra partistöd för
folkomröstningen gällande placering av sim- och badanläggning i Gislaveds
kommun med 5000 kr för varje parti i kommunfullmäktige och ytterligare
1000 kr per mandat i kommunfullmäktige.

Carina Johansson (C): Avslag på att utbetala partistöd till folkomröstningen
angående simhallsplacering. 

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S): Bifall till
Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande
och Carina Johanssons (C) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt Maria Gullberg Lorentssons (M) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att utbetala ett extra partistöd för folkomröstningen gällande placering av
sim- och badanläggning i Gislaveds kommun med 5000 kr för varje parti i
kommunfullmäktige och ytterligare 1000 kr per mandat i
kommunfullmäktige.

Reservationer
Carina Johansson (C) och Håkan Josefsson (C) reserverar sig till förmån för
Carina Johanssons (C) yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Credits not available.
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2018-06-14 sid 1(3)

KÖPEKONTRAKT

Säljare: Gislaveds kommun
Org.nr: 212000-0514
332 80 GISLAVED

Nedan kallad Säljaren.

Köpare: Kyllen beck Associated AB

Torsgatan 10
186 31 VALLENTUNA

Nedan kallad Köparen.

Överlåten egendom: Härmed överlåter Säljaren till Köparen den avstyckade och
grovplanerade industri- och handelstomten SLANGEN 2 i
Gislaveds kommun i sin helhet, totalt 8 571 kvadratmeter.
Tomtens avgränsning framgår av kartbilaga 1.

Köpeskilling: Köpeskiltingen uppgår till

EN MIUON/1 000 000/ KRONOR.

Betalning: Betalning erläggs på tillträdesdagen.

Anslutningsavgifter för vatten, spillvatten och dagvatten
tillkommer och faktureras separat i samband med tillträdet.

Tillträde: Köparen tillträder fastigheten så snart som startbesked erhållits
och gjutning av bottenplattan påbörjats.

Fastighetsbildning: Kostnaden för fastighetsbildning ingår i köpeskillingen.

Lagfartskostnad mm. Lagfarts-, intecknings- och/eller andra med köpet förenade
kostnader svarar Köparen för.

Övrigt: 1 övrigt gäller vad i kap. 4 JB eller eljest i lag stadgas om köp av
fast egendom.



2018-06-14 sid 2(3)

Giltighet: Detta köpekontrakt gäller under förutsättning:

Att Kommunfulimäktige i Gisiaveds kommun godkänner
detsamma genom laga kraft vunnet beslut.

Att ingen form av skadestånd eller annan kompensation ska utgå
till någon part om köpekontraktet faller.

Utväxling av avtalet: Kontraktet har upprättats i två likalydande exemplar av vilka
Köparen och Säljaren tagit var sitt.

Gislaved 2018- Gislaved 2018-

För Säljaren För Köparen

NicIas Palmgren Markus Kyllenbeck
Ordförande kommunfullmäktige VD/ägare

Malm Aronsson

Kommundirektör

Bevittnas
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-12 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §261 Dnr: KS.2018.148 4.3.3

Försäljning av industritomt Slangen 2

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun, genom tekniska nämnden, och bolaget Kyllenbeck
Associated AB undertecknade gemensamt i mitten av december en
avsiktsförklaring gällande förutsättningarna för en försäljning av den avstyckade
industri- och handelstomten Slangen 2 i Gislaved.

Utgångspunkten för avsiktsförklaringen var att Gislaveds kommun åtog sig att
grovplanera tomten på grund av osäkra och fuktiga markförhållanden och sälja
den till ett högre pris än det av fullmäktige beslutade tomtmarkspriset.

Idag är tomten grovplanerad och ett köpekontrakt har upprättats och
undertecknats av bolaget. Bortsett från en viss tidsfördröjning följs
intentionerna i den undertecknade avsiktsförklaringen i och med detta.
Överenskommen köpeskilling är satt till 1 miljon kronor.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt med kartbilaga, daterat den 14 juni 2018
Översiktlig karta
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2018
Kommunstyrelsens näringsutskott den 29 augusti 2018, § 29

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att försälja industritomt Slangen 2 till en köpeskilling om 1 mnkr, samt

att uppdra till firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Credits not available.
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Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB 
Box 362 

551 15 Jönköping 
Tel 036-12 67 11 

Org nr: 556917-2892 

Marknadsvärdebedömning  Gislaved Fägerhult 2:84 
 

Sammanfattning 
Uppdragsgivare:  Gislaveds kommun genom Louise Skålberg 
Uppdragsbeskrivning:  Marknadsvärdebedömning av fastigheten Gislaved Fägerhult 2:84 
Värdetidpunkt:   Värdetidpunkt är augusti 2017 
 
Förutsättningar: 
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset för en fastighet vid en viss angiven värdetidpunkt på en 
fri och öppen marknad. En fastighets marknadsvärde kan endast bedömas inte bestämmas eller beräknas. 
Utförd besiktning är inte av sådan karaktär att den uppfyller säljarens upplysningsplikt eller köparens 
undersökningsplikt enligt 4 kap 19 § Jordabalken. 
 
Objekts beskrivning och läge 
Fastigheten är i utkanten av Smålandsstenar och berörs av den fördjupade översiktsplanen, antogs 19 augusti 
1999.  Ca 22 hektar berörs av det expansionsområdet för Södra Industriområdet. 
 
Övrig del av fastigheten är ca 17 hektar och utgörs av 10 ha skogsmark och 6,4 ha huvudsakligen åkermark 
samt ett gårdscentrum. 
 

Marknadsvärdebedömning 

Mot bakgrund av vad som redovisas i detta värdeutlåtande bedöms marknadsvärdet för fastigheten Gislaved 
Fägerhult 2:84 i augusti 2017 till: 
 

6 200 000 kronor/Sex miljoner tvåhundratusen kronor 
 
Jönköping 2017-08-28 
 
 
 
 
Åke Eriksson 
Fastighetskonsult 
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Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB 
Box 362 

551 15 Jönköping 
Tel 036-12 67 11 

Org nr: 556917-2892 

 
VÄRDERING 
Fastigheten kan schablonmässigt delas in i två delar, där området som berörs av 
expansionsområdet värderas som blivande industrimark och återstående del värderas som ett 
mindre lantbruk. 
 
1. Lantbruk 
Området består av ett äldre gårdscentrum. Boningshuset är äldre och kommer troligtvis att 
totalrenoveras efter förvärv. Läget är mycket bra med cykelavstånd till Smålandsstenar 
centrum men ändå lantligt och området är populärt bland ortsborna. Störningarna från 
industrierna bedöms inte påverka boendemiljön. 
 
Den bildade fastigheten består av ca 17 hektar varav 10 hektar skogsmark med ca 2800 m³sk. 
Virkesförrådet är mycket högt (274 m³sk/ha) och består av avverkningsmogen skog. 
Ladugården är typisk med kreatursdel i tegel och överbyggnad med loge. Plåttak och vidbyggt 
traktorgarage. Ett nyberäknat taxeringsvärde för enbart lantbruksdelen uppgår till 1 720 Tkr. 
 
Jämförelsematerialet består främst av fastigheter med ett mindre tätortsnära läge 

Kommun Datum Fastighet Virke Areal Skog Åker Bete Köpesumma Taxvärde K/T 

Gislaved 2016-12-10 Bökelund 1:5, 1:10 2900 34 19 6 6 2500 3290 0,76 

Gislaved 2017-04-28 BÖSSHULT 1:11 252 11 3 5 3 1725 948  1,82 

Gislaved 2016-02-03 Fosterhult 1:5 1573 19 17   1600 1569 1,02 

Gislaved 2017-05-02 MÅRTENSTORP 1:3 3370 18 10 2 2 2400 1 420  1,69 

Hylte 2017-07-11 RÖNNSKOG 2:3 652 11 4 7 0 2200 1 001  2,2 

Laholm 2016-09-21 Knopparp 1:34 900 39 6 11 21 3500 3588 0,98 

Värnamo 2016-11-18 Alandsryd 1:5, 1:16 526 15 8 3 4 2500 1014 2,47 

Värnamo 2016-10-25 Herrestad 1:106 170 13 3 9 0 2100 1180 1,78 

Värnamo 2016-11-01 Nederby 3:4, 3:9 2433 25 14 9  3550 2 255  1,57 

Gislaved 2016-10-28 Kvarnaryd 1:4 2732 34 26 4 3 2810 1619 1,74 

Gislaved 2016-12-15 Råsa 1:19 1586 19 16  3 2300 1475 1,56 

Värnamo 2016-12-07 Drömminge 6:8 mfl  16 7  3 3495 2211 1,58 

Värnamo 2016-06-29 Svensbygd 1:27 2275 21 19 1 1 2200 1233 1,78 

  Medel 1614 21 12 6 4 2529 1754 1,61 

   
Enligt ovan så uppgår medelköpeskillingen till ca 2,5 miljoner och K/T indikerar 2,8 miljoner 
(1,61x 1720 Tkr). Läget är mest jämförbart med Värnamo Nederby som dock har E4 mellan 
Värnamo och gårdscentrum. Det bättre läget bedöms innebära en köpeskilling överstigande 
genomsnittet.  
 
De högsta nivåerna ligger kring 3,5 miljoner vilket ligger ca 20 % över genomsnittet. 
Marknadsvärdet för lantbruksdelen bedöms ligga mellan 3-3,5 miljoner och bedöms till 
3 200 000 kr.  
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Fastighetsekonomi Åke Ragnar Eriksson AB 
Box 362 

551 15 Jönköping 
Tel 036-12 67 11 

Org nr: 556917-2892 

2. Expansionsområde för Södra Industriområdet 
Området berörs av den fördjupade översiktsplanen och är till stora delar utpekat som blivande 
mark för verksamhet. Den närmaste industrin går bra och EAB har själva börjat schakta på 
baksidan för utbyggnad och bedöms själva vara intresserade för att säkra upp sina egna 
expansionsmöjligheter. 
  
Området inom expansionsområdet och utanför bedöms värdemässigt jämförbara vid en 
gemensam värdering även om förväntningsvärdena på marken utanför förutsätter att området 

innanför blir tillgängligt. Kommunen säljer färdig industrimark för ca 54 kr/m2.  
 
Utan någon påbörjad planprocess men med en förväntad exploatering inom 15 år så bedöms 
råmarksvärdet understiga 10 % av färdigt industrimark och torde uppgå till 4-5 kr/m2. 

Råmarksvärdet överstiger skogsmarkens kalmarksvärde som uppgår till 2,5-3 kr/m2 och därför 
används dess nyckeltal, 4,5 kr/m2 i värderingen.    
 
Eftersom värdet för råmark utgår från enbart ett markvärde så kan en fastighetsägare avverka 
all skog och på så sätt tillgodogöra sig virkets nettovärde, slaktvärde. Enligt prospektet står det 
ca 4850 m³sk på området om 21,9 hektar. 
 
Enligt kalkylen så är slaktvärdet totalt 2 000 000 kr och fördelat på avdelningarna enligt nedan 
 

Avd 
Areal 
(ha) 

Volym 
(m³sk) 

Värde 
(kr) 

Slakt-
värde/m³sk 

8 0,6 45 9252 206 

11 6 2160 992514 459 

13 0,7 133 43395 326 

14 2,7 756 316491 419 

15 0,6 90 25049 278 

16 1,1 308 109148 354 

17 1,3 117 38965 333 

18 1,9 456 166561 365 

19 1,3 338 134389 398 

20 0,7 143 43354 303 

21 0,8 304 120648 397 

 
Totalvärdet med förväntningar uppgår således till 3 000 000 kr (4,5 kr/m2 x 21 9000 m2 +  
2 000 000 kr). 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2018-09-12 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §262 Dnr: KS.2017.248 2.6

Försäljning av del av Fägerhult 2:84, Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Kommunen köpte under hösten 2017 in skogsfastigheten Fägerhult 2:84,
Smålandsstenar i sin helhet.

Den största delen av fastigheten var tänkt att detaljplaneras för ändamålet
industri. Den andra delen, där gården med småhus och tillhörande
ekonomibyggnader finns, skulle säljas till högstbjudande på den öppna
marknaden.

Värderingen, som gjordes i samband med kommunens intresse för hela
fastigheten, satte en prislapp på gården på 3,2 mnkr förutsatt att en köpare
erhöll ca 17 hektar av den totalt 39 hektar stora fastigheten.

I början av juni bjöds gården ut till försäljning via anlitad mäklare under
premissen att kommunen lämnat in en ansökan om förrättning till lantmäteriet
i syfte att stycka av en ca 11 hektar stor andel. Utifrån tidigare gjord värdering
innebär detta en förväntad försäljningsintäkt på ca 2,1 mnkr.

Idag har mäklaren erhållit ett högsta bud på 2,75 mnkr, ett köpekontrakt är
undertecknat och en handpenning om 10 procent är inbetald. Tillträdet
sammafaller med avslutad lantmäteriförrättning och ett lagakraftvunnet
fullmäktigebeslut.

Beslutsunderlag
Köpekontrakt daterat den 26 juni 2018
Kopia på ansökan om lantmäteriförrättning
Fastighetsvärdering, daterad den 28 augusti 2017
Översiktskarta
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 15 augusti 2018
Kommunstyrelsens näringsutskott den 29 augusti 2018, § 28

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att sälja del av fastigheten Fägerhult 2:84, Smålandsstenar för 2, 75 mnkr,
samt

att uppdra till firmatecknarna att underteckna erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Jag/vi imsöker om fOIjLmdt’ lantmUt’iiföri’ittning:

AklIiihi;’i A

12] Avstyckning Yrkarp att styckningslotten ska befi las frc9n inleckninga, 0 Ja 0 Nej

[2] Fastighetsreglering EJ Fastig hetsbestäinnlng EJ Samma nläggning

EJ Klyvning [1 Särskild gränsutmärkning EJ Anläggnlngsförrättriing

EJ Led nlngsförrättning EJ Trecilmensionell (3-D) fastighetsbildning

EJ Frigörande av fastighetstillbehör

EJ Sammanträde för att bilda samfällighetsfärening

EJ Övrigt:

Avstyckning av en tomt från Fägerhult 2;84 för helårsbostad samt fastighetsreglering av
återstoden av Fastigheten Fägerhult 2:84 till Atterås 19:42
Se bifogad kariskiss.

Namnunderskrift

Gislaved, Jönköpings län

Fägerhult 2.84 och Atterås 19.42

Kommun och län:,,

Berörd fastighet

Önskad åtgärd 1!)

Beskrivning av
önskad åtgärd

0

0

0

0

Området ska Helrsbostad EJ Fritidsbostad EJ Jord- och skogsbruk EJ Industri

användas till 12] Annat: exploatering av industrimark

Handlingar som Bygglov/Förhandsbesked EJ Reglstreringsbevis EJ Förvärvstillst&id

bifogas EJ Köpeavtal/Gvoavtal etc. Ci original eller vidimerad kopia) [21 Kartskiss

EJ Övrigt:

Förrättnings— Kostnaderna för förrättningen ska betalas av:

kostnader Gislaveds kommun, 332 80 Gislaved

.___________________ El Ja, jag tar på rntg aBa kostnader, även sådana kostnader som kan fördelas p andra sakägare

Aktmottagare i; Kopia av de slutliga förrättningshandlingarna (akten) ska skickas till:

Gislaveds kommun, Mark- och exploatering, 332 80 Gislaved

Värdeintyg ‘ EJ Jag vill att Lantmäteriet dessutom upprättar värdeintyg för lagfart, som ska
betalas av:

Sökande ut Läs instruktionerna om sökande längst ned innan du fylleri ansökan

Namnunderskrift Namnunderskrift
Namnföjycjande Namijftdligande
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flf Länsförsäkringar
LL Fastighetsförmedling

Köpekontrakt

Säljare Gislaveds Kommun med Iii-del 212000-0514
332 80 Gislaved

överlåter - genom försäljning - till

Köpare Denise Trevvett med 112-del
Torggatan 29
333 30 Smålandsstenar

Carl Trevvett med 112-del
Torggatan 29
333 30 Smålandsstenar

Fastighet Del (enligt objektsbeskrivning) av fastigheten Gislaved Fägerhult 2:84

med adress Fägerhult 1, 33391 Smålandsstenar.

fortsättningen kallad fastigheten, med en blivande köpeskilling i SEK:

Köpeskilhrig ******TvåmjljonerSjuhufldraFemtiotu5efl**** 2 750 000 kr

§ 1 Tillträdesdag Köparen ska tiliträda fastigheten senast 30 dagar efter att köpet blivit definitivt, sedan betalning
gjorts på det sätt som anges i § 2.
Eller annat datum enligt överenskommelse.

Ändring av tiliträdesdag ska avtalas skriftitgen.

§ 2 Betalnings- Köparen ska betala köpeskillingen på följande sätt
villkor

a. Kontant som handpenning senast den 3juli 2018 275 000 kr

genom insättning på fastighetsmäklarens klientmedelskonto i Länsförsäkringar Bank, kontonr
9023-52801 37. Handpenningen ska i enlighet med villkoren i bifogat depositionsavtal
omhändertas och förvaltas av fastighetsmäklaren med anledning av i detta avtal intaget
villkor.

b. Resterande kontant (eller genom upptagande av ån) på tillträdesdagen 2 475 000 kr

(På tillträdesdagen upprättas en likvidavräkriing med ovannämnda poster specificerade. Av
likvidavräkningen framgår exakt vad köparen ska betala kontant på tillträdesdagen.)

SUMMA KÖPESKILLING 2 750 000 kr

§ 3 Villkor om lån Parterna är medvetna om möjligheten att ta in ett villkor i köpekontraktet att detta köp kan återgå
om köparen inte ordnat sin finansiering av köpet senast en viss dag, exempelvis genom
upptagande av lån och/eller försäljning av sin nuvarande bostad

Köparen har godtagit att inte ta in ett sådant villkor, Köparen är medveten om att köpet därför inte
kan återgå, även om köparen inte har sin finansiering klar på tillträdesdagen, och att utebliven
betalning kan medföra att säljaren kan häva köpet och kräva skadestånd.

150701.000149
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9 Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

§ 4 Belastningar Säljaren garanterar att fastigheten på tiliträdesdagen är intecknad till 0 kr och att den ej är
m.m. pantsatt,

Fastigheten har endast del i eller belastas av följande servitut, samfälligheter,
gemensamhetsanläggningar eller nyttjanderätter:

Rättigheter last
Last Avtaisservitut. Eiledning, 06621M-06/5745,1
Last: Avtaisservitut: Kraftledning Mm, 06621M-04/16891.1
Last Avtaisservitut: Kraftledning, 06-1M2-80/3907.1

Inskrivna servitut:
Avlaisservitut Elledning
Avtaisservitut Kraftiedning
Avtalsservitut Kraftiedning Mm

Samfälligheter/gemensamhetsanläggningar:
Gemensamhetsanläggning. Gislaved Atterås GA:4, Samfällighet Gislaved Fägerhult FS:2
Samfällighet: Gislaved Fägerhult S:1
Skattetal: Mantal 6(16

Köparen är medveten om att nämnda rättigheter/belastningar gäller med samma villkor som för
säljaren att övertas av köparen från och med tillträdesdagen.

Köparen är medveten om att detta visar hur förhållandena ser ut på fastigheten innan avstyckning
och att det kan komma att se annorlunda ut på den köpta delen efter avstyckningen.

§ 5 Faran för Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tiliträdesdagen ansvarar säljaren
fastigheten för skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård, på att säljaren orsakar denna

eller om den beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över. Köparen får dock
räkna med normal förslitning

Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen, även om köparen vid
den tidpunkten på grund av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.

Säljaren garanterar att fastigheten fram till tiliträdesdagen är fullvärdesförsäkrad.

§ 6 Hyresavtal och Säljaren garanterar:
ieller övriga Att det inte finns gällande hyreskontrakt och eller andra former av nyttjandertter som belastar
nyttjanderätter den del av fastigheten som säljs, såsom t ex jakt, arrende mm.

§ 7 Äganderättens Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på
övergång samt tillträdesdagen, sedan betalning erlagts enligt villkoren i § 2.
fördelning av Intäkter och kostnader (inklusive driftskostnader och övriga kostnader) hänförliga till fastigheten
intäkter och för tiden före tiliträdesdagen svarar säljaren för medan köparen svarar för intäkter och kostnader
kostnader som uppkommer från och med tiliträdesdagen.

Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tiliträdesdagen och justeras mellan parterna.

Vad avser fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalni ngsskyldigheten
belastar den av dem som är ägare av fastigheten den 1januari respektive år. Parterna är överens
om att avräkning och fördelning av fastighetsavgiften/fastighetsskatten ska ske parterna emellan
på tiliträdesdagen på sätt som angivits ovan.

§ 8 Lagfarts- Köparen ska betala kostnader för lagfart, nya lån, nya pantbrev, värdering etc.
kostnader m.m.

150701-000149
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Länsförsäkringar
Fastighetsförmedling

§ 9 Kontraktsbrott Om köparen eller säljaren inte fullgör sina åtaganden enligt detta köpekontrakt har motparten rätt
till skadestånd. Vid kontraktsbrott av väsentlig betydelse för part, har denne dessutom rätt att
häva köpet.

Vid köparens kontraktsbrott ska säljarens skada, inklusive färmedlingsprovision, regleras ur
betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen, är köparen skyldig att
omgående betala mellanskillnaden till säljaren, Understiger skadan handpenningen, ska
mellanskillnaden snarast återbetalas till köparen.

Parterna år medvetna om att full förmedlingsprovision ska betalas vid parts havning av köpet på
grund av kontraktsbrott. Vid köparens kontraktsbrott ingår förmedlingsprovisionen i det
skadestånd köparen blir skyldig att betala till säljaren.

§ 10 Rådighets- Om inget annat anges detta kontrakt med bilagor garanterar säljaren, att på fastigheten
Inskränkning, belöpande
anslutnlngs

- gatukostnadsersattning
avgifter m.m.

- el-anslutningsavgfter
- VA-anslutningsavgifter
- anslutningsavgitter för fjärrvärme

erlagts, om sådan ersättningsskyldighet inträtt.

Säljaren garanterar även att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnåmnd eller annan
myndighet inte föreligger än vad som angivits i detta kontrakt med bilagor.

§ 11 Energi- Det finns en energideklaration avseende byggnaden på fastigheten som upprättats för mindre än
deklaration 10 år sedan. Kopia av energideklarationen har uppvisats för köparen inför köpet och har

överlämnats i samband med undertecknandet av detta avtal.

§ 12 Städning Säljaren behöver inte fiyttstäda bostadsbyggnaden, utan det räcker att man tömmer den på lös
egendom. Övriga byggnader ska vara tömda på läs egendom och tomtmarken skall vara avröjd
och lös egendom borttagen.
Skogsmark lämnas i det skick den är på kontraktsdagen. Aker/betesmark lämnas i befintligt skick

på tillträdesdagen.
Kvarvarande föremål som tillhör säljaren, har köparen rätt att antingen forsla bort på säljarens
bekostnad eller behålla utan ersättning.
Innan köparen har rätt att göra sig av med eller överta egendomen enligt ovan, ska köparen först
skriftligen uppmana säljaren att senast inom tio kalenderdagar hämta egendomen. 1
uppmaningen ska köparen kort beskriva vilken egendom som avses.

§ 13 Fastighetens Fastigheten överlåts i det skick den är på köpekontraktsdagen om annat inte överenskommits.
skick tillbehör ..

.Kopare och saljare ar informerade om sin undersoknings- respektive upplysningspliktmm
Säljaren är en kommun. De har ägt fastigheten en kortare tid och har mycket begränsad kunskap
om fastigheten. Upplysningar om fastigheten kommer i huvudsak från information man fick av
föregående ägare vid köpet.

Köparen är väl medveten om att uppgifterna från skogsbruksplanen i objektbeskrivningen är
framtagna enligt för skogsbruksplanläggning gängse metod och är endast ungefärliga. Det kan
förekomma avvikelser både uppåt och nedåt. Avvikelserna gäller både enskilda bestånd och
summan av dessa. Det kan således inte av köparen uppfattas som någon garanti att uppgifterna
korrekt återger fastighetens egenskaper.

150701-000149
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Köparen är medveten om att areal enligt skogsbruksplanen ej överensstämmer med taxerad
areal

Säljaren garanterar att det inte finns några awerkningsrätter som belastar fastigheten.

Säljaren får inte avverka skog eller upplåta avverkningsrätter på den del av fastigheten som säljs,
från denna dag.

§ 14 Ändringar och Ändringar i och tillägg till detta avtal skall för att vara bindande avtalas skrifttigen och
tillägg efter undertecknas av båda parter.
kontraktstillfället

§ 15 Villkor om Enligt jordabalken är det en förutsättning för detta köp att beslut om avstyckning enlighet med
avstyckning ansökan om lantmäteritörrättning vinner laga kraft.

Parterna förbinder sig att acceptera mindre avvikelser från det på kartan utritade området utan
vidare ersättningsanspråk från någondera part. Med mindre avvikelse menas en avvikelse om
maximalt 10 % av det utritade området. Parterna är medvetna om att annonserad areal endast är
uppskattad av säljaren och att det är området utritat på kartan “avstyckning’ i
objektsbeskrivningen som köpet avser. Avvikelsen på 10 % är inte från annonserad areal, utan
om det utritade området ändras större utsträckning än så.

Köpet ska återgå om lagakraftvunnet beslut om avstyckning inte föreligger senast 2019-12-31
och någon av parterna senast fem arbetsdagar senare begär att köpet ska återgå.

Köpet skall återgå om det på kartan utritade området ändras mer än 10 % och någon av parterna
senast 15 arbetsdagar efter att man fått kännedom om awikelsen begär att köpet skall återgå.

Begäran om återgång ska inom ovan angiven tid framställas skriftligen till motparten.

Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldighet för
någon av parterna.

Säljaren står för hela kostnaden för lantmäteriförrättningen.

§ 16 Pantförskrivning Om det krävs för köparens finansiering av köpet, förbinder sig säljaren att på köparens bekostnad
ansöka om nya inteckningar och hjälpa till vid köparens pantförskrivning av pantbrev avseende
fastigheten innan köparen beviljats lagfart.

§ 17 Kommunfullmäktigetta köpekontrakt gäller under förutsättning att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun
godkänner detsamma genom laga kraft vunnet beslut.
Köpet återgår även om laga kraft vunnet beslut inte föreligger senast 2019-06-30 och om någon
av parterna begär köpets återgång senast 10 arbetsdagar efter detta datum.
Begäran om återgång skall framställas skriftligen till motparten inom ovan angiven tid.

Om köpet återgår ska betald handpenning återbetalas till köparen utan skadeståndsskyldighet för
någon av parterna.
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j Länsförsäkringar
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Skriftliga meddelanden med anledning av detta avtal kan ske genom personligt överlämnande,
rekommenderat brev, e-post eller fax till den/det adress/e-postadress/faxnummer som angetts för
motparten på avtalets första sida, Ansvarig mäklare bör tillställas kännedomskopia av
meddelandet.

Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:

a) om det avlämnats personligen: vid överlämnandet;
b) om det avsänts med e-post: vid avsändandet;
c) om det avsänts med fax: vid avsändandet;
d) om det avsänts med rekommenderat brev: tre vardagar efter avlämnande för postbefordran.

Sedan köpeskilling betalats enligt de 2 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna
bevittnat kvitterat käpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att
köparen ska få lagfart. Säljaren ska även till köparen överlämna de nycklar säljaren har samt
aktuellt utdrag ur fastighetsregistret, obelånade pantbrev, gällande tomtkarta om sådan finns och
andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen som ägare av denna.

Köparen har tidigare fått, tagit del av och är
förstådd med:

Besiktningsprotokoll
Skogsbruksplan. Köparen är medveten om
att skogsbruksplanen inte bara visar den
delen av fastigheten de köper, utan visar
hela fastigheten innan avstyckning.
Info, Fast eller lös egendom
Info, Energideklaration för småhus
Info, Undersökningsplikt & Felansvar
Info, Sidotjänster, (via
objektsbeskrivningen).

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är
införstådd med

Info, Fast eller lös egendom
Info, Flytt och städning
Info, Eriergideklaration för småhus
lnfo, Undersökningsplikt & Felansvar
Info, Sidotjänster

5(6)
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§18 Skriftliga
meddelanden

§19 Överlämnadeav
handlingar samt
nycklar

Handlingar

Bilagor

150701-000149

Följande bilagor tillhör köpekontraktet:
Objektsbeskrivning
Energideklaration
Besiktningsprotokoll
Skogsbruksplan. Köparen är medveten om att skogsbruksplanen inte bara visar den delen
av fastigheten de köper, utan visar hela fastigheten innan avstyckning.
Inskickad ansökan om avstyckning.

Parterna har, genom sina signaturer på tillhörande bilagor, tagit del av och godkänt innehållet.

Länsförsäkringar Fastighetsförniedling Värnamo
Storgatan 37
331 31 Värnamo



9 Länsförsäkringar
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Undertecknande Av detta köpekontrakt har tre likalydande exemplar upprättats, varav säljare och köpare tagit var
sitt samt ett utgör Länsförsäkringar Fastighetsförmedling Värnamos arkivexemplar.

Säljare Köpare

Gislaved den 26 juni 2018 Gislaved den 26juni 2018

För Gjslaveds Kommun Carl Trevvett
Nicias Palmgren

i’ 1t
D e Trevvett

För Gislaveds Kommun
Malm Aronsson

(

-L

1

t

(
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