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Hur ser framtiden ut för Bårhusverksamheten i Gislaveds kommun? 
 
För någon månad sedan fattade regionstyrelsen beslut om att avveckla bårhusverksamheten i Vetlanda och 

Sävsjö. Några år tidigare avvecklades bårhuset i Gislaved. Mullsjö, Habo, Aneby och Gnosjö saknar också 

bårhus. Regionens strategi gällande bårhusverksamheten är otydlig men tillsynes verkar det som att det 

övergripande målet är, att centralisera verksamheten till ett fåtal platser.   

 

Fördelen med centraliseringsstrategin är möjligen att kostnaderna för regionen blir något lägre. Samtidigt 

innebär strategin också flera konkreta och tydliga nackdelar. Transportsträckorna blir längre vilket kraftigt 

ökar koldioxidutsläppen. Det handlar om ytterligare tusentals mil varje år. Vad beträffar Gislaved handlar det 

om ungefär 32000 kilometer extra varje år. Det motsvarar nästan ett varv runt jordklotet. Det rimmar illa med 

regionens hållbarhetsarbete och orsakar till och med en direkt förtroendeskada för regionens fortsatta 

anseende inom klimat- och hållbarhetsarbetet.    

 

En annan nackdel är att kostnaderna för många dödsbon blir högre när bårhusen centraliseras. Det är 

dödsbona som får stå för de ökade transportkostnaderna. Färre bårhus minskar alltså den ekonomiska 

jämlikheten i länet och de som bor i en kommun som saknar bårhus får högre kostnader än de som bor i en 

kommun där det fortfarande finns bårhusverksamhet.  

 

En tredje nackdel med den rådande strategin är, att den inte är förankrad bland de aktörer som är inblandade i 

arbetet med hantering av avlidna runt om i länet. När regionstyrelsen beslutade om att avveckla 

bårhusverksamheten i Vetlanda och Sävsjö så gjordes det utan att någon dialog först fördes med vare sig 

begravningsentreprenörer, Svenska Kyrkan eller ens berörda kommuner. Det är inte bara en odemokratisk 

strategi det är också mycket destruktivt och undergräver övriga aktörers tillit till regionen som organisation. 

 

Tyvärr förefaller det inte som om Gislaveds kommun, å sin sida, har uppvisat något större intresse för att 

inleda en dialog med regionen. Det allmänna intrycket är, att vår kommun ligger väldigt lågt i frågan och 

undviker att ta några initiativ.  

 

Det finns omfattande kritik mot regionens hantering av bårhusverksamheten. Pensionärsorganisationerna i 

Gislaved har tillsammans klarlagt behovet av ett bårhus i Gislaved. Även begravningsentreprenörer har varit 

kritiska till avvecklingen av bårhusverksamheten i Vetlanda, Sävsjö och Gislaved.  

 

Vänsterpartiet har blivit kontaktade av kommuninvånare, vilka upplever en stark olust över att det saknas 

bårhus i Gislaved. De ser det som onaturligt och etiskt problematiskt att omhändertagande av avlidna inte 

längre är ett självklart inslag i närsamhället. Till detta tillkommer, som ovan nämnts, ojämlika kostnader för 

dödsbona samt orimligt långa transporter.  

 

 

Med anledning av ovanstående efterlyses svar på följande frågor: 

 Hur ser du som kommunstyrelseordförande och centerpartist generellt på att besluten om att 

avveckla bårhusverksamhet tveklöst ökar koldioxidutsläppen inom verksamhetsområdet? 

 

 Hur ser du på att berörda dödsbon fått ökade kostnader till följd av den genomförda centraliseringen? 



 Har du förståelse för de synpunkter som framförts av pensionärsorganisationer och enskilda 

kommuninvånare angående behov av bårhus i Gislaved och där respekt för de avlidna och etiska 

aspekter betonas starkt.  

 Ställer du dig positiv till att inleda en dialog med regionen och andra berörda parter för att utreda 

förutsättningarna för ett uppförande av bårhus i Gislaveds kommun? 

 

                         Bengt-Ove Eriksson                        Abirina Silva 

                         Vänsterpartiet                                    Vänsterpartiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2021.5] 
 

Svar på interpellation:  
Till Vänsterpartiet Gislaved   SVAR PÅ INTERPELLATION 20210124  I en 
interpellation från BengtOve Eriksson och Abirina Silva, Vänsterpartiet, ställs 
frågorna:  Hur ser framtiden ut för Bårhusverksamheten i Gislaveds 
kommun?  Hur ser du som kommunstyrelseordförande och Centerpartist 
generellt på att besluten om att avveckla bårhusverksamhet tveklöst ökar 
koldioxidutsläppen inom verksamhetsområdet?  Hur ser du på att berörda 
dödsbon fått ökade kostnader till följd av den genomförda centraliseringen?  
Har du förståelse för de synpunkter som framförts av 
pensionärsorganisationer och enskilda kommuninvånare angående behov av 
bårhus i Gislaved och där respekt för de avlidna och etiska aspekter betonas 
starkt. 
Ställer du dig positiv till att inleda en dialog med regionen och andra berörda 
parter för att utreda förutsättningarna för ett uppförande av bårhus i 
Gislaveds kommun?  I och med att Region Jönköpings län har ett ansvar för 
förvaringen av avlidna är det lämpligt att verksamheten bedrivs i lokaler där 
regionens personal har kontroll över lokaler, arbetsmiljö, rutiner och 
säkerhet. Dessa skäl väger tyngre än önskemålen om närhet till bårhus. 
Frågor som har med hållbarhet och utsläpp att göra är alltid viktiga, men 
transporterna till bårhus kan inte vara avgörande när det gäller 
lokaliseringen av bårhus i länet. Tillkommande körningar per år i en hel 
kommun får betraktas som en marginell förändring. 
Byggnation av nya bårhus genererar en miljöbelastning som det tar många år 
att uppväga med kortare körningar, där bygg och ombyggnadsprocesser 
också måste beaktas när det gäller klimatpåverkan. Kostnaderna blir högre 
för dödsbon där det blir längre transporter, detta är ofrånkomligt när man 
bor en bit ifrån de större orterna. 
Inom Region Jönköpings län har principen varit att i första hand eftersträva 
närhet när det gäller den typ av inrättningar som man besöker ofta. Det 
handlar om vårdcentraler, familjecentraler och folktandvårdskliniker. 
Lokaliseringen av bårhus i länet kan inte rymmas inom dessa principer. I 
Jönköpings län har det inte funnits bårhus i varje kommun sedan många år 
och därmed är redan kostnaden för transport av avlidna olika beroende på 
var man bor. 
Alla lokala aktörer vill ha största möjliga närhet och det är naturligt att man i 
dessa frågor argumenterar för lokal anknytning. 
Det är alltid bra med dialog med berörda aktörer, men eventuella 
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synpunkter hade inte ändrat förutsättningarna för beslutet som region 
Jönköpings Län tagit. 
Redan i samband med växlingen av hemsjukvården, mellan dåvarande 
landstinget och kommunerna, klargjordes att avsikten var att satsa på de tre 
bårhusen på länets sjukhus och en utbyggnad av platser på dessa har skett i 
enlighet med detta. 
Jag ser det också som positivt att det nu är tydliggjort i och beslut att 
landstinget/regionen behöll ansvaret avseende driftsfrågor för de bårhus man 
hade före kommunaliseringen av hemsjukvården. I detta ansvar ingår att 
bestämma över dimensioneringen och den geografiska placeringen 
avbårhusen. 
Jag kan också utläsa av beslut och pm att regionen bedömer att den totala 
kapaciteten avseende bårhus är tillräcklig. Regionen skriver också i sitt pm 
att så länge kapaciteten i befintliga bårhus är tillräcklig för länets behov ska 
den befintliga strukturen och lokaliseringen bestå. 
Mot bakgrund av detta anser jag inte att det i nuläget är aktuellt att föra 
samtal med regionen kring ett bårhus i Gislaveds kommun. 
Carina Johansson Kommunstyrelsens Ordförande  

 

 

 

Carina Johansson 

Centerpartiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2021.3] 

Avsägelse: 
Härmed avsäger jag mitt uppdrag som ersättare i kulturnämnden. 

Bengt Albrecht 

Centerpartiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr:KS2021.3] 

Nominering: 
Centerpartiet nominerar AnnaKarin Åsljung till ersättare i kulturnämnden. 

Ulf Magnus John Sjöberg 

Centerpartiet 
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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2021.3] 
 

Nominering:  
Centerpartiet nominerar Bengt Albrecht till ordinarie ledamot i 
kulturnämnden.  

 

 

 

Ulf Magnus John Sjöberg 

Centerpartiet 

 



2021-02-16 1 [1] 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

[Kommunens dnr: KS.2021.3] 

Nominering: 
Som gruppledare för moderaterna vill jag nominera Ted Nilsson som 
ersättare till socialnämnden.  

Anton Sjödell 

Moderaterna 
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REGISTRERINGSBEVIS 

AKTIEBOLAG 

Organisations nummer 

556069-3987 

Objek1ets registreringsdatum Företagsnamnets registreringsdatum 

1959-08-25 1984-10-22 

Dokumentet skapat 

2020-10-11 

Org.nummer: 556069-3987 

Företagsnamn: Weland Aktiebolag 

Adress: 
Box 503 
333 28 SMÅLANDSSTENAR 

Säte: Jönköpings län, Gislaved kommun 

Registreringslän: 

Anmärkning: 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 

1959-06-23 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Aktiekapital: 1. 000. 000 SEK 

Lägst ....... : 1. 000. 000 SEK 

Högst ....... : 4.000.000 SEK 

Antal aktier: 1.000 

Lägst ....... : 1.000 
Högst ....... : 4.000 

20:57 

STYRELSELEDAMOT, VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 

Welandson, Jonas Patrik, c/o Weland AB, Box 503, 

333 28 SMÅLANDSSTENAR 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 

Welandson, Rolf Gösta Sivert, V Järnvägsgatan 28, 

333 00 SMÅLANDSSTENAR 

Sida 

2 

STYRELSELEDAMÖTER 

Gunnarsson, Gunnar Staffan, Ripgatan 11, 510 54 BRÄMHULT 

Welandson, Oscar Jonas, c/o Weland AB, Box 503, 

333 28 SMÅLANDSSTENAR 

REVISOR (ER) 

Frejs Revisorer AB, Box 53100, 400 14 GÖTEBORG 

Representeras av:  

HUVUDANSVARIG REVISOR 

Glimstedt, Lars Erik Mikael, c/o Frejs Revisorer AB, 
Box 53100, 400 14 GÖTEBORG 

(3)























Uvekull 5:1 m.fl. 

Weland 

Smålandsstenar 

Gislaveds Kommun 

Dagvatten hantering 

Arb. nr. DG 11 208 

Södra Ekeryd 2019-03-xx 

Dagsgårds WS Konsulter AB 
Södra Ekeryd 123 
314 93 HYLTEBRUK 
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