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KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

Postadress: Besöksadress: Telefon/fax: E-post/webb: Organisationsnr: Bankgiro: 

Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-940 79 gislaved.se   
 

 

Minnesanteckningar Lokalsamtal  

Ås, Tallberga, Sunnaryd 20 oktober 2020 kl.18:00-20:45  
16 medborgare närvarade 

 

Ordförande för demokratiberedningen, Agneta Karlsson, hälsade alla 

välkomna och berättade om demokratiberedningens uppdrag och upplägget 

för lokalsamtal. Emma Hansson, utvecklingsledare, presenterade metoden 

för lokalsamtal i stort, vad som kommit in i enkäten och 

befolkningsutveckling för lokalsamtalsområdet. 

Trygghet  

Kommunpolis Göran Magnusson pratade om polisens arbete och det 

trygghetsskapande arbete polisen genomför. Det handlar om exempelvis 

samverkansavtal, medborgarlöften, trygghetsvandringar och olika typer av 

brottsförebyggande åtgärder. I detta arbete läggs mycket fokus på ungdomar, 

och det finns en samverkan med kommunen, SSPF (Skola, socialtjänst, polis, 

fritid). Medborgarlöftet i Gislaved är inriktat mot drogmotverkande och 

insatser riktade mot ungdomar.  

I Värnamos polisområde ingår alla fyra GGVV-kommuner, vilket omfattar 

ca. 90 000 invånare. De flesta poliser utgår från Värnamo, varav ett par från 

lokalstationen i Gislaved. Målet är två områdespoliser per kommun i GGVV.  

Gällande brott ökar bedrägerier kraftigt, till exempel identitetskapningar 

och liknande över internet. Äldre och funktionsnedsatta är särskilt drabbade. 

Den mest förekommande brottsligheten i området är tillgrepp av ex. motor- 

eller röjsågar eller elverktyg och inbrott sker ofta i kluster. Grannsamverkan 

verkar förebyggande mot denna brottslighet, tex går varningar ut via 

grannsamverkan när polisen uppmärksammas på brott och skyltning har viss 

avskräckande effekt.  

 Grannsamverkansgrupp finns för Ås, om exempelvis nya skyltar 

behövs, kontakta polisen.   

Även droger och skadegörelser är vanligt förekommande i polisområdet 

för GGVV. Bland annat nämns klotter och skadegörelse på kommunala 

fastigheter, dock har det inte varit någon skadegörelse på kommunala lokaler 

i Ås.   
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Kommunikationer och infrastruktur  

VA i Sunnaryd  

Håkan Josefsson från tekniska nämnden pratade om avloppsfrågan i Sunnaryd 

och Ås. Ny reningsanläggning är på väg till Sunnaryd, just nu är det under 

projektering för grävstart under vintern. Eftersom trycket på anläggningen är 

betydligt högre under sommaren och turistsäsongen behövs en flexibel 

lösning som kan anpassas efter varierande säsongsbetonad användning.  

Fråga: Kan en gångbana anläggas ovanpå de nergrävda VA-ledningarna i 

Sunnaryd och möjliggöra en strandpromenad från färjan till Pulsen-området? 

Anläggning av en grusväg vore positivt och anses binda ihop byn på ett bra 

sätt, i synnerhet med potentiellt ökad trafik till padelbana och Pulsen.  

Svar: VA är inte skattefinansierat utan baserat på taxa. Särfinansiering krävs 

därför för andra delen, privata initiativ underlättar genomförandet.  

F: Ska ledningen ligga vid vattnet? S: Ledningen ska gå Sunnaryd-Kårehamn 

men exakta dragningen är inte klar, inspel tas med utan löfte om 

genomförande och skickas till projektören.  

F: Husvagnar och husbilar, finns planer för vatten/latrin för dessa? Potentiell 

inkomstkälla för kommunen. S: Ingen projektering för latrin i Kårehamn, bra 

att frågan lyfts. Allmänheten menar att det är mycket trafik runt Bolmen, 

men svag service i detta område. F: Finns ställplatser? S: Nej, finns inte med 

i nuvarande plan. 

 

Reningsverket i Ås 

Gällande reningsverket i Ås berättar Håkan att Länsstyrelsen prioriterar 

vilka avloppsanläggningar som behöver åtgärdas och en ny VA-plan i 

kommunen är framtagen för att nå detta ändamål. Ås var tidigare planerat 

för 2023, men i den nya planen först år 2027.  

Avloppsföreningen menar att reningsverket inte kan ta emot fler eller koppla 

på fler användare, vilket hindrar nybyggnation och är ett hinder för 

utvecklingen därför är det inte bra att den nya tidsplanen är satt till 2027. 

Förseningen från 2023-27 ger ytterligare tid för enskilda att hantera avloppet 

själva. Samtidigt åläggs föreningen att hantera avloppet och genomföra 

mätningar, åtgärder och liknande utan sakkompetens. Kan kommunen ta 

över skötseln av nuvarande reningsverk? Lösningar har sökts även mot 

Värnamo kommun men den administrativa gränsen förhindrar. Svaret är att 

det just nu ligger i VA-planen 2027. 

Gång- och cykelvägar  

På de vägar som ägs av Trafikverket kan kommunen inte bygga gång- och 

cykelvägar (GC-väg). För att Trafikverket ska anlägga en GC längs en orts 
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huvudgata krävs det att den lyfts in och prioriteras i den regionala planen. 

Det finns flera orter i kommunen, vars huvudgata ägs av Trafikverket, frågan 

har lyfts från kommunen att det borde ändras. Frågan om att det även är 

viktigt att beakta säkra skolvägar lyfts även ifrån kommunen i dialog med 

regionen och Trafikverket.  

Fråga: Kan GC anläggas utanför vägområdet? Mycket tung trafik genom 

bygden, kanske lämpligt med separering? Svar: anläggningen kan göras 

kommunalt, privata initiativ underlättar även här, i synnerhet då det gäller 

privata markägare/föreningar för att skapa möjligheter. Svårt för kommunen 

att anlägga på privat mark.  

 

Det lyfts att ett av problemen är fortkörning, begränsningen på 50 km/h 

genom Ås hålls inte och det är mycket tung trafik längs skolvägen. Det körs 

även för fort då folk ska hinna med färjan i Sunnaryd. Förslag om avsmalning 

och digitala hastighetsskyltar lyfts. Kommunen kan inte göra åtgärder som till 

exempel avsmalningar eller att sätta upp digitala hastighetsskyltar, då 

trafikverket är väghållare.  

 Trafikverkets funktion för att anmäla problem: 

https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/ 

 

Kollektivtrafik och närtrafik  

Jönköpings länstrafik, JLT, har ansvaret för kollektivtrafik i kommunen. Klara 

Lindegren, utvecklingsledare kollektivtrafik- och infrastrukturfrågor, berättar 

att JLTs uppdrag är att tillgodose arbets- och skolpendling i första hand, 

fritid i andra hand, trafiken planeras efter pendlare. TIM-nämnden i regionen 

planerar och prioriterar.  

Kommunen har regelbunden dialog med JLT och Trafikverket, vilket är 

ett tillfälle att vidarebefordra synpunkter vi får från invånare och sedan gör 

JLT sitt bästa för att göra tidtabellerna så bra för så många som möjligt inom 

den budget som de har.  

Det lyfts att 62% av varje bussbiljett är skattesubventionerat, vilken 

utväxling får då invånare utan tillgång till kollektivtrafik på våra skattemedel? 

Med ett nytt biljettsystem ges bättre möjlighet att kontrollera hur långa 

resor som genomförs, möjligtvis kan det ge landsbygden bättre möjligheter 

att prioriteras. Kommunen driver frågan om att mäta reslängd och inte antal 

resor.  

Det finns möjlighet, i mån av plats och till ordinarie JLT-taxa, att åka med 

samma buss som gymnasieelever nyttjar, vilket finns i avtalet med utföraren 

idag. Detta kan marknadsföras tydligare.  

 

https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/
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Närtrafik kan nyttjas av de som inte täcks av ordinarie kollektivtrafik. 

Kommunen lobbar för friare användning, alá Kalmars anropsstyrda trafik. 

Fler och bättre lösningar för landsbygden, idag prioriteras de redan starka 

stråken. Det finns exempel på ungdomar som använder närtrafik för att ta 

sig till träningar från ex Burseryd/Broaryd till Smålandsstenar.  

 Synpunkt lyfts att det borde vara enklare att åka över 

kommungränser, till exempelvis till Värnamo.  

 Sprid gärna medvetenhet om och öka användning av närtrafik för att 

visa på underlag. 

Om närtrafiken  

För vem? Bor utanför tätort/längre än 1 km från närmaste hållplats/få turer. 

Ej för skol- eller arbetspendling 

Vart? Från bostaden till närmaste tätort, till kommunhuvudorten, närmaste 

hållplats eller fritidsanläggning max 3 km utanför tätort 

När? Vardagar 9-13 och 17-22, samt lördag, söndag och helgdagar 15-22 (ej 

på högtider) 

Hur? Beställs hos Länstrafikens serviceresor tel. 020-777 666 (öppet 07-23), 

minst 2 h före avresa.  

Länk till Länstrafikens information om Närtrafik: 

http://www.jlt.se/resande/nartrafik/ ¨ 

 

Leva och bo  

LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge), jordbruksmark och 

kommunala tomter 

Jonny Engström, plan och byggchef berättar att det finns litet kommunalt 

markinnehav i detta område, mycket ägs av privata ägare. Möjlighet finns att 

stycka av och sälja tomter för privata markägare. Jonny har en genomgång av 

vad strandskyddet innebär och om de undantag som görs i LIS-områden 

samt vilka LIS-områden som finns utpekade i bygden.  

Jonny berättar även om jordbruksmark och begränsningar av byggnation 

inom brukningsvärda områden såväl som vilka undantag som kan göras. Mål 

om ökad livsmedelsproduktion återaktualiserar lagstiftningen som inte 

efterföljts särskilt väl hittills. Möjligheter till byggnation finns, även om de är 

begränsade. Bygg och miljöförvaltningen hjälper till med kostnadsfri 

rådgivning. 

Bostadsbyggande 

Gislavedshus ordförande Björn Martinsson pratade om bostadsbyggande. 

Gislavedshus har åtta lägenheter i Tallberga, många äldre som bor där och 

http://www.jlt.se/resande/nartrafik/
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låg omflyttning. Det lyfts att behov av 70+ bostäder finns, bl.a. för att 

möjliggöra att fler äldre flyttar från sina hus och att unga kan flytta in. Björn 

berättar att kommande byggnationer från Gislavedshus sker i Gislaved, 

Smålandsstenar och Reftele, och lägenheterna skulle kunna innehålla 

åtminstone till viss del 70+ bostäder. Det är teoretiskt möjligt att bygga fler 

intill befintliga i Tallberga.  

 En ny undersökning önskas för att undersöka intresset för lägenheter 

i bygden. Denna undersökning/utredning behöver marknadsföras på 

ett bättre sätt än förra gången.  

 

Fritidsaktiviteter och föreningsliv  

Per Sundström, fritid- och folkhälsonämnden (FOF), berättade att gällande 

fritidsaktiviteter och anläggningar ser förvaltningen över kommunen som 

helhet för att värdera vilka behov som finns. Fokus för nämnden är barn och 

unga, varför aktivitetsstödet är riktat till barn- och ungdomsverksamhet.  

Ås förbundsgård omfattas av nolltaxan i kommunen och kan söka om 

driftsbidrag. Möjlighet finns även att ansöka om investeringsbidrag.  

Vi diskuterar coronapandemins påverkningar på föreningsliv och 

minskade lokaluthyrningar. Kan stöd ges baserat på normalår? Per svarar att 

staten kan täcka intäktsbortfall eller ge kostnadsstöd. Kommunen ser över 

möjligheter till stöd ut vår egen kassa, även många idrottsföreningar är i 

hjälpbehov. Även FOFs intäkter är lägre pga corona.  

Synpunkter lyfts att underhållet vid hockeyrinken som gjordes i 

samarbete mellan föreningen och kommunen inte sköts i tillräcklig 

utsträckning från kommunen. Kommunen svarar att marken inte tillhör 

skolans fastighet/tomt.  

 Kommunen kollar upp hur ansvaret fördelas och om något fallit 

mellan stolarna.  

Fotbollsföreningen har ett gott samarbete med kommunen och har fått 

mycket bra hjälp och support från FOF. Synpunkt lyfts att under vinter-

halvåret är det ett ökat tryck på halltider och svårt att boka med anledning 

av utflyttad verksamhet från tätorterna. Generellt problem att halltider inte 

räcker till, även i lokalförsörjningsprogram pekas detta behov ut. 

Offentlig service  

Skolor och förskolor   

Agneta Åhsberg, från barn- och utbildningsförvaltningen berättar om historik 

för elevantalet på Ängslyckans skola och förskola. Det finns ett varierande 

behov generellt men det är en stabil situation i Ås. Ca 8 barn/ år föds i 

Ängslyckans upptagningsområde. Flödet mellan avdelningarna på förskolan 
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skulle kunna förbättras men i stort fungerar verksamheten bra. Bra 

pedagoger och goda resultat för Ängslyckan.  

Taxan för att hyra skolan lokaler diskuteras. Det påpekas att mycket 

samverkan mellan idrottsföreningen och kommunen sker, varför taxan känns 

obefogad eftersom skolan använder föreningens anläggningar utan kostnad. 

Svar: Nya taxor har arbetats fram för samtliga skollokaler och gäller både 

föreningar och privatpersoner och kan därför skiljas från Fritidsnämndens 

taxa.  

 

Näringsliv och turism  
Emma Hansson berättar om kommunens näringslivsbolag Enter Gislaved AB 

och vilka frågor de driver och uppmanar att kontakta Enter för att driva 

dessa frågor vidare. En ny turismutvecklare har anställts på Enter, Mattias 

Christiansson. För att marknadsföra kommunen som helhet finns ett 

platsvarumärke – A piece of Småland. Tallberga köpcentrum är viktig för 

bygden, och är en av de lanthandlarna i regionen som får driftstödet för 

dagligvarubutiker från regionen. 

Gällande projektet om cykelleden runt Bolmen med Bike points, 

återfinns en karta via denna länk: 

https://www.hylte.se/download/18.61261ee8161248b91821ac3/15173918279

38/Karta+Bolmen+Runt.pdf  

 

Sammanfattning och avslut  
Agneta Karlsson tackar för att vi fått komma till bygden och för en bra 

dialog. Ett uppföljande möte kommer att ske med kommunen och de som 

anmälde sitt intresse.  

  

https://www.hylte.se/download/18.61261ee8161248b91821ac3/1517391827938/Karta+Bolmen+Runt.pdf
https://www.hylte.se/download/18.61261ee8161248b91821ac3/1517391827938/Karta+Bolmen+Runt.pdf
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Deltagare från kommunen och kontaktuppgifter 
Kontaktcenter: 0371-81000  

Använd kommunens TYCK TILL för synpunkter!  

 

Politiker 

namn.efternamn@pol.gislaved.se  

Alla kontaktuppgifter till politiker: https://gislaved.tromanpublik.se/ 

Agneta Karlsson, ordförande demokratiberedningen 

Thomas Johansson, demokratiberedningen 

Peter Bruhn, demokratiberedningen 

Håkan Josefsson, tekniska nämnden  

Jörgen Karlsson, tekniska nämnden  

Lisbeth Andersson, fastighet och servicenämnden 

Per Sundström, Fritid och folkhälsonämnden 

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

Emma Hansson, utvecklingsledare, landsbygdsfrågor emma.hansson@gislaved.se 

Klara Lindegren utvecklingsledare, kollektivtrafik och infrastruktur klara.lindegren@gislaved.se  

Joakim Sverker, projektledare joakim.sverker@gislaved.se   

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Jonny Engström, plan- och byggchef jonny.engstrom@gislaved.se  

 

Barn och utbildningsförvaltningen  

Agneta Åhsberg, utvecklingsledare agneta.ahsberg@edu.gislaved.se   

 

Tekniska förvaltningen      

Ulrika Frimodig Lust, stadsträdgårdsmästare : ulrika.frimodiglust@gislaved.se    

 

Övriga kontaktuppgifter  

Enter Gislaved, Gislaveds näringslivsbolag: info@entergislaved.se 0371-80 600  

Leader Västra Småland, info@leadervastrasmaland.se 0370-33 10 30 

Gislavedshus: info@gislavedshus.se 0371- 566700.  

Gislaved Energi, bredbandsstöd: 0371-589110 

Kommunpolis Göran Magnusson, goran-g.magnusson@polisen.se  ¨ 

 

Vad är Lokalsamtal?  

Lokalsamtal är en satsning från Gislaveds kommun som syftar till att 

kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder. 

Vi använder en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om 

vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Under Lokalsamtalen 

deltar både politiker och tjänstepersoner och tillsammans kommer vi att 

prioritera vilka frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. 

För att kunna följa upp synpunkter och förslag som kommer upp under 

kvällen kommer vidare kontakt ske med kontaktpersoner/ 

verksamhetsgrupp från bygden, kommunen och demokratiberedningen.  
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