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STÖD ATT SÖKA – LEADER







2015 2020 Förändring

Befolkning 393 406 + 13

Hur har befolkningen i Öreryd,  Valdshult, Stengårdshult 

med omnejd utvecklats sedan 2015?
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UNDER KVÄLLEN 

• Trygghet med kommunpolis

• Bostäder, byggnation och mark

• Offentlig service 

• Kommunikationer och infrastruktur 

• Övrigt



Trygghet 

Kommunpolis Andreas Sjöqvist 

• Tipsa polisen – 114 14

• 112 – vid pågående brott

• Internationella stöldligor aktiva i södra Sverige
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Skolskjuts



UNDER KVÄLLEN 
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VA-PLANERING

Va-planen är den handlingsplan som blir 

resultatet när va-policyn tillämpas på va-

översikten. Va-planen blir i praktiken en 

prioriteringslista för hur va-försörjningen

ska utvecklas.



Vid uppdatering av va-planen år 2019 har en något annorlunda metod använts, där 

behov och möjligheter har redovisats var för sig. 

Resultatet för Öreryd blev så här: 

– Följande områden har bedömts ha störst behov av allmänt va: 

Lommeberget & Öreryd

– Följande områden bedöms inte ha behov av allmänt va utan hanteras utifrån 

planen för enskilt va: Styrshult, Backa och fagerberg



Ambitionen var att börja med att lägga ned VA-ledningar på den södra delen av 

Öreryd under november-december förra året. I år var målet att köpa och bygga 

ett avloppsreningsverk samt koppla på en del hushåll till verket. 

Projektet är för tillfället pausat med anledningen av att förhandsbeskedet är 

överklagat. Tekniska förvaltningen va jobbar för att se till att projektet blir verkligt. 



KOLLEKTIVTRAFIK

• Jönköpings länstrafik (JLT) är ansvarig

• Önskemål som skickas in till JLT tas alltid vidare för en 

behovsbedömning inför kommande tidtabell

• Specificera tider som kan vara aktuella snarare än fler avgångar 

generellt

• Regional trafikförsörjningsprogram som utgångspunkt



Närtrafik

• Boende utanför tätort

• Längre än en kilometer till närmaste hållplats

• Antal vardagsresor är tre eller färre turer i en riktning

• Från bostaden till närmsta tätort, kommunhuvudort, närmaste hållplats eller 

fritidsanläggning max 3 km utanför tätort

• Ej för skol-eller arbetspendling



Hållplatsinformation



Läge A

Läge B



Hållplatser, fortsättning



Vägunderhåll/information

- Väg 26

- Enskilda vägar

Vägbidrag - Gislaved.se

Enskilda vägar –Trafikverket

-

https://www.gislaved.se/trafik-och-infrastruktur/trafik-gator-och-cykelvagar/gator/vagbidrag
https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/vag/Enskilda-vagar/




GISLAVED ENERGI ELNÄT

Ledningsfakta.
57 mil ledningar 

145 nätstationer

720 kabelskåp

165 GWh

4 950 kunder



GISLAVED ENERGI



GISLAVED ENERGI

Belysning

Äger över 9 000 ljuspunkter

Tekniska Nämnden, Gislaved Kommun 

beslutar var det skall belysas, vilka 

reinvesteringar som skall göras. 

Underhåll/service (Trafikverket, Vattenfall 

Service, Hylte kommun, Gnosjö kommun)



GISLAVED ENERGI

• Fagerberg byttes 2021till 

LED

• Ligger i planen 2022 att se 

över belysning inne i 

Öreryd. 

• Byte av traditionell 

belysning till LED och 

stålstolpar. 



GISLAVED ENERGI

Möjlighet att ansöka om ekonomiskt stöd för fiberföreningar och 

privata nätägare för bredbandsutbyggnad via Gislaved Energi 

Koncern AB. 



GISLAVED ENERGI



GISLAVED ENERGI

 Aktieägartillskott om 10 mnkr har tillförts (oktober 2018) bolaget och 

ca 1,5 mnkr återstår av de aktuella medlen.

 Styrelsen i Gislaved Energi Koncern AB (GEK) beslutade att möjliggöra för 

marknadens aktörer (både företag och fiberföreningar) att ansöka om stöd 

för utbyggnad av IT-infrastruktur (bredband) inom Gislaveds kommun.

 Fiberföreningar, nya som äldre, har möjlighet att ansöka om ekonomiskt 

stöd.



GISLAVED ENERGI

 Företaget (alt. fiberföreningen) behöver ta ett helhetsansvar för 

projektet/projekten så att bredband byggs ut till aktuellt område och att 

kunder erbjuds fiberanslutning.

 Det är styrelsen i GEK som beviljar stöd efter godkänd ansökan. 

Bidrag kan inte sökas i efterhand för en redan färdigställd fiberutbyggnad i 

ett område. 

 Bidrag kan inte sökas av privatperson.

 https://www.gislavedenergi.se/sv/energitjanster/bidrag-for-

bredbandsutbyggnad/

https://www.gislavedenergi.se/sv/energitjanster/bidrag-for-bredbandsutbyggnad/


TACK 
MATTIAS SVENSSON



Övrigt 



TACK!



BOSTÄDER &
BYGGNATION

• Tomtmark/lediga tomter
• Byggande på jordbruksmark
• Strandskydd & LIS-områden 

Gislaved februari 2022
Sven Hedlund
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BOSTÄDER &
BYGGNATION
Tomtmark/lediga tomter

• Finns planlagd mark i Öreryd för 
bostäder som inte är helt utbyggd

• Kommunen har ca. 10-12 lediga 
tomter för småhus/permanentboende 
kvar (1 plan, 130 + 50 kvm) 

• Privat markägare har ca. 8 
byggbara tomter i stugbyn kvar 
(1 plan, 85 + 30 kvm)

• DP för skolan omgjord 2019 till bl.a
bostadsändamål
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BYGGANDE PÅ 
JORDBRUKSMARK
”Brukningsvärd jordbruksmark”

Enligt 3 kap. 4 § MB får 
brukningsvärd jordbruksmark tas i anspråk för 
bebyggelse eller anläggningar endast om det 
behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses att annan mark tas i anspråk.

Bedömningen gör från fall till fall och har skärps 
till på senare år. 

Anledningen är framtida miljöutmaningar och 
matförsörjning. 

Gislaved mars 2021
Sven Hedlund



BYGGANDE PÅ 
JORDBRUKSMARK
Undantag enligt praxis

När huset utgör en begränsad komplettering av 
befintlig bebyggelse eller i anslutning till befintlig 
bebyggelse och väg samt att jordbruksmarken 
påverkas i obetydlig mån.

Att marken har en sådan beskaffenhet att den inte 
är lämpad för produktion – hur marken har 
klassificerats. 

Att marken inte har brukats i produktiv odling eller 
som betesmark under längre tid. 

Exempel
En nybyggnad av fem bostadshus utgjorde ett 
väsentligt samhällsintresse men viktigt att man 
först måste pröva om det finns alternativa 
placering utanför jordbruket. Gislaved mars 2021

Sven Hedlund



BYGGANDE OCH STRANDSKYDD

Gislaved mars 2021
Sven Hedlund

Generellt strandskydd

Det finns ett generellt strandskydd på 100 meter vid 
normalvattenstånd vid alla sjöar och större vattendrag. 

Nissan har 100m 

Utvidgat strandskydd ex. Bolmen (200m), Fegen (300m) och 
Nissansjöarna - Algustorpasjön, Hammarsjön och N. Gussjön (200).



BYGGANDE OCH 
STRANDSKYDD
Syftet med strandskyddet är att trygga 
allmänhetens tillgång till 
strandområden och att bevara goda 
livsvillkor för djur- och växtlivet på 
land och vatten.

Gislaved mars 2021
Sven Hedlund

Allmänheten ska ha god tillgång till våra 
stränder

Växt- och djurlivet är som rikast
20 m ner i vattnet och 20 m upp på land.



BYGGANDE OCH STRANDSKYDD

Gislaved mars 2021
Sven Hedlund

1. området är ianspråktaget, inom hemfridszon eller tomtavgränsning
2. området är väl avskilt från stranden av till ex en större väg eller järnväg

3. området behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten

4. området behövs för att utvidga en pågående verksamhet

5. området behöver användas för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför 
strandskyddsområdet

6. området behöver användas för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse
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BYGGANDE OCH 
STRANDSKYDD

Gislaved mars 2021
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Syftet med LIS är att anpassa strandskydds-
reglerna till regionala och lokala förhållanden 
och ge långsiktiga och positiva effekter på 
sysselsättning och bidra till ökad service 
på landsbygden 

Det sjunde skälet - LIS
Om kommunen i sin översiktsplan pekat 
ut områden för landsbygdsutveckling i 
strandnära läge finns möjligheter till 
dispens.

Gislaveds kommun har sedan 2016 
inarbetat LIS i översiktsplanen.

LIS-planen omfattar ca 50 områden i 
kommunen.

Många (ca 5-10 st) bostads- och 
fritidshus prövas varje år med LIS.



Badplats Norra Gussjön 7 ha

32 ha. LIS-områden 
2022-02-23
Sven Hedlund
stadsarkitekt

LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Nissan Öreryd 3 ha Norra Vallsjös badplats 4 ha

Radan Radaholm 1 ha

Stengårdshultasjöns
badplats 2 ha

Stengårdshultasjöns
Sandsebo 6 ha

Lillesjön Sandsebo 8 ha



Badplats Norra Gussjön

LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen



LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Radan Radaholm



LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

Stengårdshultasjöns badplats



Badplats Norra Gussjön 7 ha

2022-02-23
Sven Hedlund
stadsarkitekt

LIS-områden – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen
LIS ÖP16 Utställning reviderad efter utställning.pdf (gislaved.se)

https://www.gislaved.se/download/18.3eef3cf91590a634dcc7117/1482414656399/Landsbygdutveckling%20i%20strandn%C3%A4raI%C3%A4gen%20%C3%96P16%20Utst%C3%A4llning%20reviderad%20efter%20utst%C3%A4llning.pdf


Gislaved mars 2021
Sven Hedlund

BYGGANDE OCH STRANDSKYDD
BYGGLOVSPROCESSEN

Max 
10 veckors handläggning

(ev +10 v)

Bekräfta komplett 
ansökan

Meddelande om 
beslut, kungörelse

BESLUT

Tid att 
överklaga

LAGA KRAFT

Eventuell 
överprövning

Ansökan 
inkommer

Kompletta 
handlingar

Tidsfrist 3 veckor



Gislaved mars 2021
Sven Hedlund

BYGGANDE OCH STRANDSKYDD
KONTROLL OCH TILLSYN EFTER BYGGLOV



Tack för er uppmärksamhet!

Sven Hedlund
sven.hedlund@gislaved.se

0371-811 44



Näringslivsbolag

Att skapa

• Värden

• Nöjdhet

• Kvalité



VD,

Leif 

Näringsliv,

Nanne
Näringsliv,

Ingalill
Affärsutveckling,

Niclas

Kommunikation,

Annelie
Ekonomi,

Christina

Kommunikation,

Charlotte

Turismutveckling,

Emma



VI GÖR SKILLNAD GENOM VÅRT ARBETE MED:

• APOS - Platsen

• Förutsättningar

• Stolthet

• Starta Företag

• Investeringar

• Effektivitet

• Kompetensbehov

• SKAL – Skola Arbetsliv

• Omtanke



EFTERFRÅGAN… 

KOMPETENS

MARK

BOSTÄDER



VÄRDERINGAR
• Professionella, 
• Modiga
• Tydliga

ATTITYD
• Förståelse
• Omtanke
• Medskapande

EXTERNT
• Attraktivitet
• Handlingskraft
• Strävan/önskan

INTERNT
• Kompetens
• Effektivitet



Vi behöver växa… MÄTBARA OCH TYDLIGA MÅL

2022 – 2031

• öka invånarantalet med 0,5 % årligen

• arbetslöshet 20 % lägre än rikssnitt

• < 80% rekommenderar att bo



STOLTHET



• Öka stoltheten
• Bli mer attraktiva som boendeort

• Vara attraktiva som besöksmål

• Lätt att starta och driva företag 

(det finns mätetal kopplat till varje område)

Mål



• Flytta hit: Smålandsdrömmaren

• Besöka: Naturälskaren

• Driva företag:  Tourism, Market, Technology

• De som redan bor och verkar här

Målgrupper



HUR

• Förankra inom kommunen och i samhället för att skapa en 

gemensam förståelse kring hur alla bidrar.

• Börja GÖRA! Visa vägen! Få fram goda exempel.

• Exempel på vad vi gjort. 

Förankra & göra



Gislaveds kommun är den företagsamma platsen med 

levande utveckling, inkludering och trygghet för alla.



TILLSAMMANS – PÅ RIKTIGT

Leif Österlind

leif@entergislaved.se



TACK FÖR ATT NI LYSSNADE
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