
 
 

 

K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar torsdagen den 31 mars 2016, 

klockan 18:30 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande ärenden: 

 

 

Nr Diarienummer Ärendemening  

 

1  KS.2016.1  Fastställande av dagordning  

 

   

2  KS.2016.2  Information om de kommunala 

bolagens årsredovisningar  

 

   

3  KS.2016.59  Motion om att skapa möjlighet till 

att kunna konvertera lokaler till 

bostäder  

 

   

4  KS.2016.63  Motion om genomförande av 

folkomröstning med anledning av 

förslag på sammanslagning av 

skolor i Gislaved samt 

Smålandsstenar  

 

   

5  Nya motioner 

 

 

6 KS.2016.5  Interpellationer  

 

   

7  KS.2016.6  Frågor  

 

   

8  KS.2016.3  Valärende, entledigande av 

ledamot i Gislaved Näringsliv AB  

 

   

9 KS.2016.3  Valärende, entledigande av 

ersättare i Gislaved Näringsliv AB 

  

   

10  KS.2016.8  Information från revisionen  

  

   

11  KS.2014.108  Antagande av va-plan för 

Gislaveds kommun  

 

   

12  KS.2015.241  Revidering av tobakspolicy  
 

 

   



13  KS.2016.1  Meddelanden  

 

   

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Gislaved den 11 mars 2016 

 

 

 

 

Niclas Palmgren 

Ordförande        

     

        Eva Gardelin Larsson 

Kommunfullmäktiges sekreterare 

 

 

 

Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 

tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 



Kristdemokraterna 
Gislaved den 29 februari 2016 

Motion om att skapa möjlighet till att kunna konvertera lokaler till bostäder. 

Vid Kristdemokraternas partiavdelningsmöte den 29:e februari bestämdes att lämna in följande 

motion: 

Med tanke på den akuta bristen på bostäder som råder i landet och i synnerhet i vår 

kommun, vill vi Kristdemokrater: 

- Att vårt bostadsbolag, AB Gislavedshus, får i uppdrag att se över vilka lokaler- och 

företagsfastigheter som finns nära boendebebyggelsen, som är möjliga att konvertera till 

bostäder. 

- Att inköpa dessa och konvertera skyndsamt till bostäder. 

- Att informera allmänheten om de nya regler kring bostadsbyggande, som underlättar 

byggande samt att man kan konvertera fastigheter med lägre krav. 

Med vänliga hälsningar 

Pia Skogsberg 

Ordförande 

För Kri demokraterna i Gislaveds kommun 

enna!!!/ 
Gruppledare 
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Motion till kommunfullmäktige i Gislaveds kommun. 

Den 7 augusti 2015 beslutade BUN att utreda skolorganisationen i Gislaveds kommun i syfte att öka 

likvärdigheten och förbättra måluppfyllelsen. Förslaget innebär en sammanslagning av skolor i 

Gislaved samt Smålandsstenar. 

Detta är ett förslag som kommer att påverka många invånares tidigare och kommande livsval. Många 

väljer att stadga sina liv i närhet till den skola de vill att deras barn skall gå på. Därmed är det inte 

konstigt att många invånare blivit upprörda över omorganisationsförslaget. Ska Gislaveds kommun 

även i framtiden vara en attraktiv kommun att leva och verka i måste vi lyssna på vad invånarna vill. 

Medborgardialogen upplevs tyvärr av många invånare som en papperskonstruktion som bara finns 

till för att kommunen skall se demokratisk ut. Därför bör en omorganisation av den här typen som 

påverkar väldigt många människors livsval samt många barns uppväxt, föregås aven folkomröstning. 

Det kommer visa på hur våra invånare känner för omorganisationen och leder till att vi som politiker 

därefter kan fatta det mest demokratiska beslutet. 

Sverigedemokraterna är helt övertygade om att barnens föräldrar vet vad som är bäst för deras barn 

och röstar utefter det. Att ha en folkomröstning om skolorganisationen är ingen ny företeelse och har 

tidigare hållits i Årjäng, Strängnäs, Grums och Laxå . Sverigedemokraterna vill poängtera att en 

folkomröstning av det här slaget endast är vägledande och alltså inte innebär att fullmäktige måste 

följa resultatet av omröstningen. Det ger dock fullmäktige en fingervisning av hur man skall agera och 

vi hoppas att samtliga partier i Gislaveds kommun går i den riktning invånarna vill. 

Mot bakgrund av den kraftiga reaktion omorganisationsförslaget i Barn och utbildningsnämnden 

föranlett hos våra invånare föreslår Sverigedemokraterna kommunfullmäktige: 

Att uppdra åt valnämnden att genomföra en folkomröstning om omorganisation och 

sammanslagning av kommunens skolor. 

Att skjuta upp besluten om omorganisationen och sammanslagningen av skolorna tills dess att 

folkomröstningen är genomförd och resultatet har presenterats för kommunfullmäktige. 

För Sverigedemokraterna 

Ulf Poulsen 
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Kommunfullmäktige 
Gislaveds kommun 

332 80 Gislaved 

Avsägelse från uppdrag som styrelseledamot i Gislaved Näringsliv AB 

Med anledning av att jag lämnat min befattning som kommundirektär 
i Gislaveds kommun och då ledamotskapet i Gislaved Näringsliv AB 
varit knutet till befattningen avsäger jag mig uppdraget från och 
med bolagsstämman 2016. 

~~./---v 
Karin Gustafss~ 
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GISLA VEDS KOMMUN 

Valberedningens presidium 

Vb § 14 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2016-03-14 

Dnr: KS.20 16.3 

Fyllnadsval, val av ledamot i Gislaved Näringsliv AB 

Ärendebeskrivning 

Sida 
2 

Karin Gustafsson har slutat som kommundirektör i Gislaveds kommun och har 
begärt entledigande från uppdraget som ledamot i Gislaved Näringsliv AB. 

Eftersom kommundirektören är en av ledamöterna i Gislaved Näringsliv AB så ska 
Malin Aronsson, som ny kommundirektör i Gislaved kommun, väljas som ny 
ledamot i Gislaved Näringsliv AB. 

Valberedningens presidiums förslag till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktige beslutar 

att välja Malin Aronsson, Kungsgatan 19, 503 33 Borås, som ny ledamot i 
Gislaved Näringsliv AB från bolagsstämman 2016 till bolagsstämman 2019. 

Beslutsexpediering 
Kommunfullmäktige 

Justerares Sign;~ Utdragsbestyrkande 



IGISLAVEDS 
~ KOMMUN 

2016-02-23 I [I] 

Avsägelse från styrelseuppdrag i Gislaveds Näringsliv AB 

Undertecknad avsäger sig uppdraget som suppleant i Gislaveds Näringsliv AB. 
Avsägelsen beror på att jag slutar som ekonomichef i Gislaveds kommun samt flyttar från 

Kommunstyrelseförvaltningen 
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1. Sammanfattning 

Revisorerna i Gislaveds kommun har gett PwC i uppdrag att genomföra en 

granskning av den centrala löneprocessen inom kommunen. 

Revisionsfrågan för denna granskning är: Innehåller löneprocessen 

ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja verksamheten och ge en 

tillräcklig intern kontroll? 

Sammanfattningsvis bedömer vi att löneprocessen innehåller kontroller men att de 

kontroller som finns inte är tillräckliga för att kontrollmiljön skall bedömas som 

ändamålsenlig.  

Vi grundar vår bedömning på utvärderingen av granskningens kontrollmål enligt 

nedan. 

Det generella intrycket som PwC fått via utförd intervju är att personalen upplever 

att de lönerutiner som finns på plats är inarbetade och fungerande. PwC har dock 

noterat ett antal områden i lönerutinerna där kontrollmiljön bör förbättras för att 

säkerställa att den lönerelaterade finansiella informationen är fullständig, riktig och 

godkänd. Exempelvis sker utbetalning av lön inte tvingande två i förening av 

systemet. Vidare behöver rutiner och arbetsmoment formaliseras, exempelvis vad 

gäller behörighetsadministration, hantering av fasta data samt uppföljning och 

granskning av interna kontrollaktiviteter.  

Identifierade brister redovisas enligt nedan under avsnitt 3. Rekommendationerna 

handlar om tydliggörande och formalisering av kontroller som finns på plats men 

även rekommendationer på kontroller som inte utförs idag.  
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2. Introduktion 

2.1. Bakgrund och revisionsfråga 
Kostnader för löner och lönebikostnader är en betydande del av en kommuns totala 

kostnadsmassa.  Att lönehanteringsprocessen är korrekt och innehåller tillräcklig 

intern kontroll är därför väsentligt. Lönehanteringsprocessen innehåller både 

manuell hantering och hantering i system (automatiserad).  

De förtroendevalda revisorerna har utifrån sin riskbedömning konstaterat att det 

skall genomföras en granskning av området utifrån perspektivet tillräcklig intern 

kontroll. Konsekvenserna av bristande rutiner och kontroller kan få både 

ekonomiska och förtroendemässiga följder. 

2.1.1. Övergripande revisionsfrågor 

Övergripande revisionsfråga är:   

Innehåller löneprocessen ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja 

verksamheten och ge en tillräcklig intern kontroll? 

För att bedöma huruvida kommunen arbetar systematiskt med att säkerställa att 

kommunens verksamhet har ändamålsenliga och effektiva kontroller för att stödja 

verksamheten och ge en tillräcklig intern kontroll relaterat till den centrala 

löneprocessen har följande kontrollmål beaktats i vår bedömning och granskningen 

omfattar således följande huvudmoment:  

 kontrollmiljö inom löneprocessen som identifierar och förebygger 

eventuella svagheter i processen 

 kontroller inom lönehanteringen som säkerställer att skapade 

lönetransaktioner är godkända och riktiga 

 kontroller inom lönehanteringen som säkerställer fullständig och riktig 

registrering av löneuppgifter och avvikelserapportering 

 översiktlig kartläggning av rutinen för behörighetsadministration 

 översiktlig kartläggning av rutinen för registervård av fasta data 
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2.2. Metod och avgränsningar 
Granskningen har genomförts genom intervjuer med företrädare från kommunen 

på central nivå (löneavdelning/lönekontor). Vidare har granskning av riktlinjer och 

regler kring lönehanteringen genomförts, exempelvis checklista för utförande av 

kontroller.  

Processkartläggningen baseras huvudsakligen på intervjuer/samtal med berörd 

personal i verksamheten. Följande befattningar har intervjuats i granskningen:  

 Lönechef 

 Lönesupport 

 Systemadministratör 

Analys av erhållet material men främst från information från intervjuer utgör 

underlag för en samlad bedömning av kontrollmiljö och befintliga kontroller. 

Testning av identifierade kontroller i form av en stickprovsbaserad ansats har inte 

genomförts. PwC har bedömt kontrollmiljön, identifierat och bedömt befintliga 

kontroller men inte testat dem i detalj. 

Rapporten är faktaavstämd med arbetsgivarenheten. 
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3. Revisionell bedömning  

Iakttagelser och risker för respektive område redovisas nedan och klassificering 

enligt en skala. 

Vi har gjort en prioritering av iakttagelserna där L står för låg prioritet, M för medel 

och H för hög. Definitionen av denna klassificering visas nedan:  

Prioritet Förklaring till prioritet 

Hög Syftar på en svaghet som har stor inverkan på system, processer och relaterade 

kontroller och som kan utsätta enheten för större förluster, ineffektivitet och/eller 

kan resultera i en väsentlig felaktighet i räkenskaperna.  

Medel Syftar på en situation eller arbetssätt som skiljer sig från vad PwC anser vara 

“good practice” och som vi bedömer har en negativ inverkan på den interna 

kontrollen över den finansiella rapporteringen. 

Låg Syftar på en situation eller arbetssätt som enbart har en begränsad effekt på den 

interna kontrollen.  

 

Sammanfattningsvis bedömer vi att löneprocessen innehåller kontroller men att de 

kontroller som finns inte är tillräckliga för att kontrollmiljön skall bedömas som 

ändamålsenlig.  

Identifierade brister redovisas enligt nedan. Förslagen handlar främst om 

tydliggörande och formalisering av kontroller som utförs idag men även förslag på 

kontroller som inte utförs idag.  

Ref. Avsnitt Identifierad brist Risk PwC:s 
rekommendatione
r 

Prioritet 

1.1 4.1 
Dokumentation 
av policys, 
riktlinjer och 
rutiner 

Det finns en 
dokumenterad 
checklista för vilka 
kontrollmoment som 
ska göras i samband 
med månadens 
lönekörning, men det 
görs ingen uppföljning 
av att denna checklista 
efterlevs.  
 
Var tredje månad ska 
även en lista med 
kontrollaktiviteter 
genomföras. Det finns 
formellt upprättade 
dokument där det 
framgår hur en god 
intern kontroll skall 
upprättas med 
information om vad 
som ska göras, när det 
ska göras och vem som 
ska göra det.  
 

Risk för att det 
interna 
kontrollarbetet inte 
utförs eller inte 
utförs i tillräcklig 
omfattning eller på 
rätt sätt.  
 

PwC rekommenderar 
att kommunen utför 
listan med 
kontrollaktiviteter på 
månatlig basis. 

Medel 
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1.2 4.1 
Dokumentation 
av policys, 
riktlinjer och 
rutiner 

Uppföljning av den 
interna kontroll som 
görs var tredje månad 
utförs i dagsläget av 
lönechefen som även 
är delaktig i utförandet 
av arbetet.   
 
 

Risk för att 
felaktigheter i 
processen inte 
upptäcks, antingen 
med eller utan 
avsikt.  

PwC rekommenderar 
att kommunen ser 
över den befintliga 
arbetsfördelningen i 
processen för intern 
kontroll och 
säkerhetsställer att 
inte samma person 
som utför ett 
specifikt 
arbetsmoment även 
granskar detta 
arbetsmoment. 
 

Medel 

2.1 4.4 Behörigheter Formell process för 
tillägg/ändring/borttag 
av behörigheter 
saknas.  

Risk för 
felaktigheter i 
tilldelningen av 
behörigheter samt 
svårigheter i 
spårbarhet vid 
uppföljning och 
kontroll av 
behörigheter.   
 

PwC rekommenderar 
kommunen att 
formalisera 
processen för 
upplägg/ändring av 
behörigheter i 
lönesystemet.  
 

Medel 

2.2 4.4 Behörigheter Det görs ingen 
regelbunden 
genomgång av 
befintliga användare 
och deras behörighet 
där det säkerställs att 
personerna arbetar 
kvar samt att 
behörigheter är 
ändamålsenligt 
uppsatta baserat på 
arbetsuppgifter. 

Risk för otillbörliga 
ändringar och 
transaktioner 
kopplat till finansiell 
data och 
operationella 
processer i samband 
med att användare 
har felaktig 
behörighet.  

PwC rekommenderar 
att kommunen inför 
en regelbunden 
genomgång av 
befintliga användare 
med tillhörande 
behörigheter samt att 
det säkerhetsställs att 
behörigheterna är i 
linje med 
ändamålsenlig 
ansvarsfördelning 
(Segregation of 
Duties). 
 

Medel 

3.1 4.5 Uppläggning 
fasta data 

Kontrollen för upplägg 
av nya användare är 
delvis informell. Det 
saknas ibland ett 
påskrivet 
anställningsavtal som 
underlag för de 
användare som läggs 
upp i systemet.  

Risk för att felaktiga 
användare läggs till 
samt låg grad av 
spårbarhet vid 
eventuella 
uppföljningar.  
 
 

PwC rekommenderar 
att kommunen 
formaliserar de 
kontroller och 
riktlinjer som finns i 
samband med 
upplägg och ändring 
av fasta data för att 
säkerställa att det 
alltid finns ett 
påskrivet 
anställningsavtal som 
underlag för de 
användare som läggs 
upp i systemet.  
 

Medel 

3.2 4.5 Uppläggning 
av fasta data 

Det görs ingen 
uppföljning av känsliga 
användaraktiviteter, 
ex. tillägg av nya 
användare, etc. 

Risk för att felaktiga 
och otillbörliga 
ändringar inte 
upptäcks i tid, eller 
inte upptäcks alls.  

PwC rekommenderar 
att bolaget 
identifierar vilka 
användaraktiviteter 
som kan betraktas 
som känsliga och 
därefter införa en 
rutin som 
säkerställer att loggar 
över känsliga 
användaraktiviteter 
följs upp och 
analyseras.  
 

Medel 
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4.1 4.8 Överföring 
från försystem 

Det finns ingen 

automatisk eller IT- 

beroende kontroll för 

att identifiera 

potentiella felkällor i 

samband med 

dataöverföringen. 

 

Risk för att fel i 
dataöverföringen 
inte upptäcks och 
åtgärdas, och att 
systemet därmed 
inte uppdateras rätt 
och riktigt.  

PwC rekommenderar 
att kommunen 
undersöker 
möjligheten att 
införa en kontroll för 
att säkerställa att 
dataöverföringen 
från försystemen har 
skett på ett korrekt 
sätt.  

Låg 

5.1 4.9 Rutin för 
lönekörning 

Det görs ingen 
övergripande analys av 
löneförändringar 
mellan månader 
avseende belopp av 
lönechefen. 

Risk för att 
avvikelser och 
förändringar inte 
upptäcks i tid, eller 
inte upptäcks alls.  

PwC rekommenderar 
att kommunen inför 
en dokumenterad 
kontroll för att 
analysera och 
förklara 
löneförändringar 
mellan månader 
avseende belopp.  

Medel 

6.1 4.10 
Betalningsrutiner 

Utbetalning är inte 
tvingande två i 
förening på banken. 

Risk för att 
felaktigheter inte 
upptäcks samt att 
otillbörliga 
betalningar kan 
göras då endast en 
person kontrollerar 
den slutgiltiga 
utbetalningen.  

PwC rekommenderar 
att kommunen inför 
krav på att 
utbetalning sker två i 
förening.  

Hög 

6.2 4.10 
Betalningsrutiner 

Det görs ingen 
avstämning av att 
beloppet på 
utbetalningsfilen 
stämmer överens med 
beloppet utbetalt enligt 
bankbeskedet.  

Risk för att 
felaktigheter i 
överföringen till 
banken inte 
upptäcks i tid.  

PwC rekommenderar 
att kommunen inför 
en rutin för 
avstämning av 
utbetalningsfil mot 
bankbesked och att 
denna avstämning 
dokumenteras.  

Medel 

7.1 4.11 Överföring 
av information 
till 
ekonomisystemet 

Eventuella fel vid 
överföringen till 
ekonomisystemet 
rättas av 
löneavdelningen i 
lönesystemet och 
ekonomisystemet.  

Risk för 
ineffektivitet då 
rättningen görs på 
två ställen. 

PwC rekommenderar 
att kommunen 
utvärderar 
arbetssättet avseende 
rättning i samband 
med överföring från 
lönesystemet till 
ekonomisystemet. 
Rättningen i 
ekonomisystemet bör 
ske av personal på 
ekonomiavdelningen. 

Låg 

7.2 4.11 Överföring 
av information 
till 
ekonomisystemet 

Konteringsstyrningen i 
lönesystemet kan 
ändras av alla på 
löneavdelningen. 

Risk för 
felaktigheter i 
finansiell data och 
rapportering. 

PwC rekommenderar 
att kommunen 
begränsar 
behörigheter i 
lönesystemet så att 
endast 
superanvändare kan 
ändra konterings- 
styrningen. 

Låg 
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4. Central rutin för löneredovisning 

 

4.1. Övergripande information 
 

Löneavdelningen i Gislaveds kommun ingår i Personalförvaltningen som ligger 

under kommunstyrelsen. Personalen på löneavdelningen ansvarar för 

lönehanteringen för alla förvaltningar i kommunen, inklusive kommunstyrelsen och 

politikerna. Löneavdelningen består av lönechef, personalchef, fem stycken 

lönesupport och en systemadministratör samt systemutvecklare. Personalchefen är 

även systemägare.  

 

Vid granskningstillfället uppgick antalet anställda till cirka 2500 personer. Antalet 

löneutbetalningar uppgår till cirka 4000 stycken per månad, vilket även innefattar 

löner till timanställda och vikarier, förtroendevalda, uppdragstagare samt godemän. 

 

4.2. Dokumentation av policys, riktlinjer och 
rutiner 

 

Det finns en personalhandbok som innehåller information om bland annat 

anställning, semester och frånvaro. 

 

Det finns inga övergripande styrande dokument avseende lönehanteringen, men det 

finns en checklista över vilka moment som ska utföras i samband med den 

månatliga lönekörningen. Det saknas dock en kontroll över att den befintliga 

checklistan används och att kontrollmomenten utförs. Däremot finns det dokument 

avseende den interna kontroll som ska göras var tredje månad på löneavdelningen 

då det bland annat tas stickprov på den månadslista som kan tas ut från 

tidrapporteringssystemet BeSched för att ta stickprov. Uppföljning av de 

kontrollaktiviteter som görs i samband med detta görs av lönechef. 

Identifierade kontroller 

 Det finns upprättade dokument med riktlinjer för intern kontroll som ska 

genomföras var tredje månad.  

Iakttagelser 

 Det saknas en kontroll över att den befintliga checklistan används i samband 

med lönekörningen och att kontrollmomenten utförs. 
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 De framtagna dokumenten för intern kontroll i samband med löneprocessen 
följs endast upp var tredje månad.  
 

 

4.3. Allmän systeminformation 
 

Kommunen använder lönesystemet eCompanion som är ett standardsystem 

levererat av systemleverantören Evry. Systemet har använts i ca 10 år och 

uppdateringar görs löpande. Det finns ett flertal applikationer och moduler länkade 

till lönesystemet som är kärnan. 

 

4.4. Behörigheter 
 

Behörigheterna i eCompanion är uppbyggda av standardroller där alla personer 

som arbetar som lönesupport har samma behörighet, med undantag för en person 

som har ytterligare behörighet för att kunna administrera tillägg, ändring och 

borttag av användare. Lönechef och Systemadministratör har roller som ger dem 

högre behörighet i systemet.   

 

Behörighetshanteringen i eCompanion sköts av fyra personer som är superuser och 

behöriga att göra tillägg, ändringar och borttag i systemet, vilket är 

systemadministratör, lönechef, lönesupport med driftansvar och superuser samt 

systemutvecklare. Upplägg av användare görs i samband med nyanställning. Det 

finns ingen formell process för behörighetstilldelning utan löneavdelningen får 

information om att en ny användare ska läggas upp i systemet via mail eller telefon 

från ansvarig chef. Det sker ingen regelbunden genomgång av befintliga 

behörigheter för att säkerställa att användaren är berättigad till att ha den tilldelade 

behörigheten.  

Ändring av behörigheter görs exempelvis i samband med att en person byter 

avdelning. Då kommer information om ett nytt anställningsbeslut till 

löneavdelningen och i samband med detta ska behörigheten ändras. Denna process 

är informell och det finns ingen kontroll för att ändringen faktiskt genomförs.  

När en anställd slutar ska användarkontot inaktiveras, men det tas inte bort ur 

systemet eftersom historiken behöver finnas kvar. Det finns ingen formell process 

för borttag av behörigheter i samband med att en anställd slutar. Det finns inte 

heller någon rutin för att med viss periodicitet gå igenom de användare som finns 

upplagda i systemet.  

Identifierade kontroller 

 Endast ett fåtal personer är behöriga att administrera tillägg, ändring och 
borttag av användare.  
 

Iakttagelse 
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 Det finns ingen formell process för behörighetsadministration.  
 

 Det görs ingen regelbunden genomgång av användare för att säkerställa att 
behörigheter ligger i linje med användarnas arbetsuppgifter.  
 

 Det sker ingen regelbunden genomgång av befintliga behörigheter som finns 
upplagda i systemet. 
 
 
 

4.5. Uppläggning fasta data 
 

Anställningsavtalet utgör grunden vid registrering av uppgifter om de anställda. 

Anställningsavtalen skapas i Rapportera (modul till lönesystemet) av administrativa 

assistenter på de olika förvaltningarna på beslut av ansvarig chef. Chefer kan endast 

upprätta anställningsavtal för den eller de enheter som de själva tillhör. De 

registrerade anställningsavtalen skickas elektroniskt till lönesystemet där det 

manuellt lyfts in när avtalet har blivit påskrivet av ansvarig chef och den anställde. 

Dock händer det ibland att registrering av anställning sker innan anställningsavtalet 

är påskrivet. Alla på löneavdelningen är behöriga att lyfta in påskrivna 

anställningsavtal. De uppgifter som finns med i anställningsavtalet så som lön, 

kontonummer, pensionskod, förmånsgrupp och ansvarsbeskrivning registreras i 

systemet. Vissa uppgifter registreras per automatik när avtalet lyfts in (ex. namn, 

adress, arbetsställekod, arbetstid, kvoter, lön, etc.) medan andra uppgifter behöver 

registreras manuellt, ex. novkod (vad de jobbar med). Det går även att registrera 

uppgifter om en anställd utan att ett anställningsavtal har kommit in, men detta 

följer inte den process som finns för registrering av uppgifter och ska därför inte 

göras.  

 

Det går att göra ändringar av de uppgifter som har blivit manuellt inmatade i 

samband med att anställningsavtalet har lyfts in i systemet. Det går även att ändra 

den data som har lästs in automatiskt. Alla på löneavdelningen kan göra ändringar 

och se den information som finns inlagd för alla anställda. Däremot finns det en 

spärr i systemet som gör att det inte går att ändra sin egen lön. Det går inte heller 

att se eller ändra de bankuppgifter som finns inlagda i systemet. Det är den 

anställde själv som är ansvarig för att meddela Nordea om konto för utbetalning. 

För denna anmälan finns en standardiserad blankett som den anställde erhåller 

från löneavdelningen.  

 

Vid avslut läggs ett slutdatum in på den anställde i lönesystemet.  

Ändringar som görs i systemet loggas, men det görs ingen uppföljning av ändringar 

som har gjorts i lönesystemet.  

Identifierade kontroller 

 Chefer kan endast upprätta avtal för anställda på den enhet som de själva 

tillhör.  
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 Avtal överförs till lönesystemet först när det har blivit attesterat.  

 

Uppsättningen i systemet gör att det inte går att göra ändringar i sin egen lön. 

Iakttagelser 

 Det förekommer ibland att den nyanställde registreras i systemet innan 

avtalet är påskrivet. 

 

 Ingen uppföljning av logglistor för att se förändringar som har gjorts av 

masterdata i systemen.  

 

Noteringar under granskningen 

 

PwC kan bekräfta genom utförd granskning att ändring av egen lön ej kan göras 

baserat på underlag från kommunen.  

 

4.6. Årlig lönerevision 
 

Den årliga lönerevisionen hanteras i modulen ”Förhandling” av personalchef och 

personalkonsulenter. Alla chefer har tillgång till Förhandlingsmodulen och de har 

behörighet att utföra förändringar för de medarbetare som tillhör deras egen enhet. 

Det går inte att ändra den egna lönen i Förhandlingsmodulen.  

 

Reviderade löner lyfts sedan in i lönesystemet av Systemadministratör men 

personal på lönesupport och driftansvarig kan göra körningen. Efter att körningen 

har gjorts genereras en lista över de lönerevideringar som har gjorts i 

Förhandlingsmodulen. Denna lista använder lönesupporten för att stämma av den 

nya lönen mot den gamla lönen för att se vad höjningen är. Ingen avstämning sker 

av respektive chef att rätt löner har uppdaterats i systemet efter den årliga 

lönerevisionen och korrigeringen av föregående års löner. 

 

Manuell inläsning från Förhandlingsmodulen till lönesystemet kan göras av vissa 

anställda baserat på underlag från ansvarig chef. Den vanligaste anledningen till att 

en manuell inläsning görs är för att en person inte finns med i lönerevisionen av 

någon anledning, men ändå ska omfattas av den. Det kan t.ex. bero på att personen 

har haft en vilande anställning. Löneavdelningen får i dessa fall information från 

ansvarig chef om vad den nya lönen för den anställde ska vara och lönesupporten 

lägger in den nya lönen manuellt i lönesystemet.  

 

Identifierade kontroller 

 Lönesupporten stämmer i samband med den årliga lönerevisionen av en 

systemgenererad lista med reviderad lön mot den tidigare lönen. 
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4.7. Tidrapportering 
 

De anställdas schema läggs in i BeSched som är en modul till lönesystemet. De 

anställda lägger sedan in arbetstid och avvikelser, så som frånvaro och mertid, i en 

kalender som är direkt kopplad till BeSched. Om det saknas stämplingar i 

kalendern ska chefen inte attestera förrän det har blivit korrigerat.  

 

Överföring från BeSched till lönesystemet görs 3 ggr/vecka (måndag, onsdag och 

fredag). Dagen efter körningen kan signallistor extraheras baserat på de 

förändringar som skett. Ansvarig chef ska sedan attestera de anställdas 

tidrapportering månadsvis. Först när attest har blivit gjord går informationen över 

till lönesystemet.  

 

Semester och annan frånvaro läggs in av den anställde i BeSched. Det ska beviljas 

och attesteras av ansvarig chef, och det är först då informationen kommer in i 

lönesystemet. Cheferna går löpande in i BeSched och godkänner. Vid längre 

frånvaro har även personalchef behörighet att gå in och registrera avvikelser i 

BeSched för de anställda.  

 

Identifierade kontroller 

 Samtliga tidavvikelser samt manuella tidrapporter rapporteras i BeSched 
och attesteras av respektive chef. 

 

4.8. Överföring från försystem 
 

Till eCompanion importeras information från Förhandling (uppdatering av 

lönenivå), Rapportera (reseräkningar, traktamente, etc.), BeSched (tidrapportering, 

frånvaro, semester, etc.), Tolk (information avseende tolkförmedling), Troman (alla 

förtroendevalda), Valman (valberedare)Import från Förhandling sker i samband 

med den årliga lönerevisionen, från Rapport sker import i samband med 

registrering av anställningsavtal och från BeSched importeras tidrapporteringen tre 

gånger i veckan. Filinläsning sker från Tolk, Troman och Valman. 

 

I samband med överföringen från BeSched tar lönesupporten manuellt ut 

importlistor med information om data som inte har gått över korrekt. Det kan 

exempelvis vara att det har skett en ändring av redan godkända ledigheter som då 

måste korrigeras i systemet. Det är lönesupportens ansvar att åtgärda de punkter 

som finns med på importlistan, men det görs ingen uppföljning av att dessa punkter 

faktiskt åtgärdas. 

Det finns ingen automatisk eller IT- beroende kontroll för att identifiera potentiella 

felkällor i samband med dataöverföringen. 
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Identifierade kontroller 

 Lönesupporten tar manuellt ut importlistor med information om data som 
inte har överförts korrekt och åtgärdar dessa punkter.  
 

Iakttagelse 

 Det finns ingen automatisk eller IT- beroende kontroll för att identifiera 
potentiella felkällor i samband med dataöverföringen.  

 

4.9. Rutin för lönekörning 
 

Varje månad görs en lönekörning i systemet av all data som har kommit in under 

perioden enligt ett manuellt uppsatt körschema. Lönekörningen sker runt den 16-

17:e i varje månad. När lönekörningen har gjorts genereras en signallista från 

systemet med de fel som behöver åtgärdas innan en definitiv lönekörning kan göras. 

Fel som kommer med på signallistan är t.ex. minustid, tillfälliga avräkningar, netto- 

och bruttoskuld och byte av löneart. Lönesupport ansvarar för att åtgärda de fel som 

har uppstått.  

 

Runt den 18:e körs den preliminära lönekörningen och då ska alla rättningar vara 

gjorda. Därmed kan noteras att lönekörningen inte krockar med potentiella 

helgdagar. I samband med denna körning skapas lönespecifikationen som den 

anställde kan gå in och titta på för att kontrollera att allting stämmer. Det görs dock 

ingen övergripande analys av löneförändringar mellan månader avseende belopp av 

lönechefen. 

 

Den definitiva lönekörningen (spärrkörningen) görs per automatik tre dagar efter 

att den preliminära lönekörningen har gjorts. Det finns under dessa tre dagar inte 

möjlighet att ändra korrigera lönekörningen, dvs. utföra en ny definitiv 

lönekörning. 

Identifierade kontroller 

 En signallista med identifierade fel genereras automatiskt i samband med 

preliminär lönekörning som sedan åtgärdas av lönesupport.  

Iakttagelse 

 Det görs ingen övergripande analys av löneförändringar mellan månader 

avseende belopp av lönechefen.  
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4.10. Betalningsrutiner  

 
4.10.1. Ordinarie utbetalningar 

 

I samband med den månadsvisa lönekörningen (spärrkörningen) skapas en bankfil 

som med automatik går in på ITs servrar. Systemet (Decapus) som skickar filer 

hämtar upp filen automatiskt från servern var tredje minut, krypterar filen och 

skickar till banken. Detta sker så fort Decapus känner av att en fil skapas. De 

personer som har tillgång till servern och platsen där filen ligger är samtliga på IT- 

avdelningen, samtliga superanvändare och (när det krävs) en extern konsult (Evry). 

När den definitiva lönekörningen har gjorts kan inga ändringar i filen göras. 

Systemadministratören tar manuellt ut underlag från körningen med information 

om utbetalningen. Denna lista stäms av mot lönefördelningsboken som visar hur 

lönerna ska fördelas på respektive konto och person. Lönechefen godkänner sedan 

utbetalningsfilen via elektronisk dosa. Det är endast lönechefen som kan godkänna 

utbetalningen. Utbetalningen kan göras av lönechefen och controller på 

ekonomiavdelningen. Utbetalning är inte tvingande två i förening på banken. 

 

Nordea skickar en bekräftelse på den mottagna bankfilen till ekonomiavdelningen 

som skickar den vidare till lönechefen. 

Identifierade kontroller 

 Attest av utbetalningen görs innan filen skickas till banken.  
 

 Löneutbetalningsfil är skyddad mot obehöriga ändringar. 
 

 Bankfilen är krypterad när den skickas till banken 
 

Iakttagelser 

 Utbetalning är inte tvingande två i förening på banken. 

 Ingen avstämning av bankbeskedet för att säkerställa att det stämmer med 

beloppet för utbetalningsfilen.  

4.10.2.  Manuella utbetalningar 
 

Manuella utbetalningar kan göras i samband med förskottsbetalningar eller om det 

har blivit ett fel i en löneutbetalning. Det görs ca 5-10 st manuella utbetalningar per 

månad. Dessa hanteras av assistenter på ekonomiavdelningen som får ett underlag 

från löneavdelningen med information om vilken summa som ska betalas och till 

vilket konto. Underlaget ska attesteras av en lönesupport på löneavdelningen. De 

manuella utbetalningarna bokas på ett specifikt balanskonto som lönechefen 

stämmer av varje månad.  
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Manuella löneutbetalningar hanteras som en vanlig leverantörsbetalning där 

utbetalning är tvingande två i förening. 

Identifierade kontroller 

 Attest ska göras i samband med manuella utbetalningar.  

 

 Lönechef stämmer varje månad av balanskontot för manuella utbetalningar. 

  

 Manuella löneutbetalningar är tvingande två i förening.  

 

 

4.11. Överföring av information till 
ekonomisystem 

 

Överföring av data från eCompanion till huvudboken sker manuellt genom att IT- 

avdelningen flyttar filen, som skapats i samband med lönekontorets spärrkörning, 

från ett ställe på servern till ett annat dit systemförvaltare på ekonomiavdelningen 

har tillgång. Filen läses därefter in i huvudboken av systemförvaltare på 

ekonomiavdelningen. 

 

Lönechefen får i samband med detta en fellista ifrån ekonomiavdelningen om data 

som har gått över felaktigt. Ofta rör det sig om att data har hamnat på fel 

kontosträngar. Löneavdelningen gör rättning i lönesystemet och i ekonomisystemet 

och meddelar därefter ekonomiavdelningen som då kör om överföringen. Det görs 

ingen ytterligare avstämning för att säkerhetsställa fullständighet och riktighet av 

överföringen av data mellan lönesystemet och ekonomisystemet om fellistan inte 

meddelar att felaktigheter i dataöverföring mellan systemen har uppstått. 

 

Om löneavdelningen vill lägga upp en ny kontosträng eller göra någon annan 

ändring förs en dialog med ekonomiavdelningen. Efter att ett gemensamt beslut har 

tagits kan en ny kontosträng läggas upp i lönesystemet. Alla på löneavdelningen har 

behörighet att göra den här typen av tillägg.  

 

Identifierade kontroller 

 Vid överföring till huvudboken erhålls en fellista från ekonomiavdelningen 

och löneavdelningen utför rättningar.   

Iakttagelser 

 Löneavdelningen genomför rättelser i både lönesystemet och 

ekonomisystemet. 

 

 Konteringsstyringen i systemet kan ändras av alla på löneavdelningen.  



 

Granskning av intern kontroll i kommunens centrala löneprocess 
Gislaveds kommun 
PwC 2016 
 

 

4.12. Kontoavstämningar och analyser 
 
Lönechef stämmer månatligen av de balanskonton som påverkas av 
löneutbetalningen, ex. konto för kassa/bank, arbetsgivaravgifter, skatt och manuella 
löneutbetalningar.  
 
I samband med bokslutet skapar lönechef en bokslutsspecifikation för varje konto 
som härrör till löneutbetalningen. Kontot för semesterlöneskuld hanteras av 
ekonomiavdelningen som inhämtar underlag från löneavdelningen.  

Identifierade kontroller 

 Månatlig avstämning av lönerelaterade konton. 
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VA-PLAN GISLAVEDS KOMMUN, 2016-01-04 

va-översikt va-policy va-plan genomförande 

FÖRORD 

Att vatten- och avloppsförsörjningen är löst är nödvändigt för en god samhällsutveckling och är 

naturligtvis av mycket stor betydelse för den enskilda människans vardag. Historiskt sett har 

va-hantering varit starkt fokuserad på sanitära aspekter men kraven har ökat och idag ska va-

hanteringen även fokusera på miljöproblem och resurshushållning. Målet med den kommunala 

va-planeringen bör därför vara att säkerställa god folkhälsa, att belasta miljön så lite som möjligt, att 

ha en god hushållning med vatten och andra naturresurser samt att allt detta löses på ett 

samhällsekonomiskt godtagbart sätt. 

Va-planering i Gislaveds kommun ska ge en heltäckande och långsiktig planering för hela kommunens 

va-försörjning1, dvs. både inom och utanför nuvarande va-verksamhetsområden2. Va-planen ska vara 

ett styrmedel med syfte att genomföra åtgärder inom va-försörjning på ett hållbart och effektivt sätt. 

Kommunens va-planering ska utgöra ett underlag till den kommunomfattande översiktsplanen för att 

ge försutsättningar både för kommunens bebyggelseplanering och för hantering av mark- och 

vattenområden. Avsikten är att övergripande riktlinjer och strategiska inriktningar från va-policyn ska 

inarbetas i översiktplanen. Va-planeringens alla intentioner och åtgärder i va-planen samt resultaten 

av dessa ska beaktas i detaljplanering, lovgivning och i olika arbetsuppgifter inom miljöområdet 

Kommunfullmäktige har det övergripande ansvaret för va-försörjning inom en kommun. I Gislaved 

delas detta ansvar mellan kommunstyrelsen, tekniska nämnden och bygg-och miljönämnden. 

Kommunstyrelsen svarar för den övergripande bebyggelsesplaneringen. Tekniska nämnden är 

huvudman för den allmänna3 va-försörjningen och ansvarar för drift och utbyggnad av densamma. 

Den allmänna va-verksamheten finansieras genom avgifter i den kommunala va-taxan. Bygg- och 

miljöförvaltningen ansvarar för tillstånd och bygglov och är dessutom tillsynsmyndighet enligt 

miljöbalken. En del i detta arbete är kontroll av alla enskilda4 va-anläggningar. 

LÄSANVISNING VA-PLANERING 

Va-planering i Gislaveds kommun består av olika delar och genomförs stegvis, se figur nedan 

 

 

 

Va-översikten är ett sammanställt faktaunderlag för va-situationen i kommunen.  Va-översikten 

syftar till att ge en översiktlig analys av de befintliga förutsättningarna och problemställningarna som 

finns för va-försörjning i Gislaveds kommun.  

Va-policyn är de politiska ställningstaganden som styr Gislaveds kommun mot en hållbar va-

försörjning. Va-policyn innehåller riktlinjer och metoder för va-planering och syftar till att utgöra ett 

stöd för förvaltningarnas hantering av va-frågor. 

Va-planen, detta dokument, 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. 

                                                

1 Begreppet va-försörjning omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering. 
2 Va-verksamhetsområde är ett geografiskt område med tillgång till allmän va-försörjning. 
3 Allmän va-försörjning kallas ofta kommunalt va. 
4 Enskild va-anläggning kallas även egen/privat vatten-/avloppsbrunn 
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INLEDNING 

- struktur och upplägg – 

Detta dokument beskriver vilka åtgärder som behöver vidtas för att va-försörjningen i Gislaveds 

kommun ska utvecklas i linje med va-policyn. En övergripande konsekvens av va-policyn är att 

kommunens allmänna va-försörjning behöver utökas. Vissa områden som idag har enskild va-

försörjning kommer i framtiden ha allmänt va. Denna utbyggnad av allmänt va måste ske stegvis 

eftersom arbetet är både tids- och kostnadskrävande. Figur 1illustrerar utvecklingen av va-

försörjningen i kommunen samt behovet av handlingsplaner för de olika delarna. 

 

Figur 1: Utveckling av va-försörjning i Gislaveds kommun. 

 

Det finns dock arbete som sträcker sig över gränserna för ovanstående indelning. Dessa hanteras 

som egna avsnitt i va-planen. 

4. Grundvattenskydd 

5. Klimatanpassning 

6. Dagvatten 

7. Va-rådgivning 

8. Framtida bebyggelseutveckling. 

 

UPPFÖLJNING OCH AKTUALITET 

Va-planen följs upp i samband med övrig måluppföljning under bokslutsprocessen. I samband med 

planering av framtida bebyggelse kan behov av revidering av va-planen uppkomma. Tekniska nämnden 

aktualiserar behov av revidering. En aktualitetsprövning ska ske varje ny mandatperiod. 

Allmänt 

Enskilt 

mer allmänt 

mindre enskilt 

2. Från enskilt 
till allmänt va 

1. Allmänt va 

3. Enskilt va 



VA-PLAN GISLAVEDS KOMMUN, 2016-01-04 

 

 
 6 [18]    

1 ALLMÄNT VA 
Va-policyn ger riktlinjer för utveckling och åtgärder inom alla delar av allmänt va, från skyddet av 

grundvatten till valet av reningsteknik för avloppsvatten. I detta avsnitt ges en sammanfattande 

beskrivning och förklaring till åtgärderna inom olika områden av allmänt va. Åtgärderna för allmänt va 

är märkta med lila färg i åtgärdslistan längst bak i detta dokument.  

 VATTENSKYDDSOMRÅDEN 1.1

Nya och reviderade vattenskyddsområden är ett måste för att säkra en bra råvattentillgång. 

Ansökningar om fastställse av nya områden och föreskrifter för de allmänna vattentäkterna ligger hos 

länsstyrelsen. Det är svårt att ange en tidplan för detta arbete eftersom det är beroende av 

länsstyrelsen handläggningstider. Kostnader som kan tillkomma är ersättningsanspråk från markägare 

inom planerat vattenskyddsområe. 

 VERKSAMHETSOMRÅDEN 1.2

En översyn av kommunens nuvarande verksamhetsområden har genomförts. Utifrån denna har en 

målbild för hur det borde se ut enligt vattentjänstlagen tagits fram. 

Det befintliga allmänna va-nätet är inte utbyggt så att det täcker allt som borde vara 

verksamhetsområde. Det krävs ett omfattande utbyggnadsarbete för att nå målbilden. Det är 

exempelvis mer än 900 fastigheter som inte har dagvattenservis men som borde ha det. Antalet 

tätortsnära fastigheter som saknar anslutning idag men som borde ha en va-anslutning är cirka 250 st. 

Kommunen bör inte ha verksamhetsområde för fastigheter där va-anslutning inte kan erbjudas. 

Därför måste justeringen/utökningen av verksamhetsområdet ske stegvis. För att inleda arbetet mot 

målbilden har förslag till att justera befintliga verksamhetsområden tagits fram. Detta för att de, som 

ett första steg, ska hålla för en juridisk prövning och stämma gentemot vilka vattentjänster som finns 

tillgängliga. Åtgärderna för detta första steg är att anta reviderade verksamhetsområden, se 

åtgärdslistan. 

 LEDNINGSNÄT 1.3

Förnyelsetakten på det allmänna ledningsnätet måste öka så att vi klarar av att ersätta ledningarna 

innan de blir för gamla och kollapsar. De bästa ledningarna anses kunna vara driftsäkra i uppåt 100 år 

varför förnyelsetakten på sikt bör ligga på 100 år. I dagsläget ligger förnyelsetakten på 350-400 år. 

Med nuvarande personalomfattning inom va-verksamheten är det inte möjligt att nå en förnyelsetakt 

på 100 år utan 200 år bedöms som mer rimligt. Förnyelsetakten föreslås därför öka stegvis, se 

åtgärdslistan. Att öka förnyelsetakten innebär ökade kostnader för va-verksamheten vilket ger behov 

av att höja va-taxan. Planeringen och prioriteringen av förnyelse görs av tekniska kontoret genom 

framtagande av en förnyelseplan. 

Problem i ledningsnätet beror inte bara på att ledningar är gamla utan även på så kallade 

felkopplingar, dvs. när dagvatten är kopplat till spillvattenledning trots att det finns dagvattenledning 

utbyggd. Felkopplingar kontrolleras i samband med det löpande förnyelsearbetet på nätet och 

hanteras enligt antagna riktlinjer (Tekniska nämnden 2014-05-21, § 68).  

 ANLÄGGNINGAR 1.4

De anläggningar (vattenverk, avloppsreningsverk och pumpstationer) som ingår i kommunens 

allmänna va behöver också underhållas och utvecklas för att fortsätta fungera. Va-policyn säger att 

naturens tillstånd ska väga tyngst när åtgärder prioriteras. Planeringen av underhåll och utveckling 

görs av tekniska kontoret. 
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 VA-TAXA 1.5

Va-taxan behöver omarbetas så att den blir enklare och mer korrekt. Detta för att taxan ska vara 

skälig och de nödvändiga kostnaderna för att ordna och driva den allmänna va-anläggningen ska 

fördelas rättvist. Konsultstöd kommer krävas för att arbeta om taxan. Avgiftsnivåerna i taxan ska ses 

över årligen. 

 NÖD- OCH RESERVVATTEN 1.6

För att trygga tillgången till reservvatten ska planen för försörjning dokumenteras samt behov av 

eventuella investeringar utredas. Den framtagna nödvattenplanen ska implementeras i organisationen 

och kommuniceras till invånarna via webben. 
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2 FRÅN ENSKILT TILL ALLMÄNT VA 
De områden som identifierades som koncentrerad bebyggelse i va-översikten har analyserats utifrån 

kommunens metod för att bestämma va-ansvar. Av 31 analyserade områden bedöms 12 st ha behov 

av allmänt va, 12 st ligger i en gråzon mellan allmänt och enskilt och 7 st bör fortsätta i enskild regi. 

För de fyra områden med störst behov av och bäst förutsättningar för allmänt va har inledande va-

utredningar genomförts. De fyra områden är; Lommeberget (Öreryd), Södra Gussjön, Arnåsholm 

och Ås. Utredningen av Södra Gussjöns fritidshusområde gjordes av tekniska kontoret våren 20135 

och de andra tre områdena har utretts av Vatten och Samhällsteknik sommaren 20156. För alla utom 

Södra Gussjön rekommenderas att va-försörjningen löses med lokala anläggningar. Resultatet av 

kostnadsberäkningar i genomförda utredningar sammanfattas i Tabell 1. Dessa planerade va-

utbyggnader ger, precis som den ökade förnyelsetakten, behov av att höja va-taxan. 

Tabell 1: Kostnadsberäkningar för allmänt va i olika områden 

 Lokal anläggning för va (Mkr) Överföringsledning (Mkr) 

Öreryd 

Ledningsnät: max 6-8 

Reningsverk: 3-3,5 

Totalt 9-11,5 

Ledningsnät: max 6-8 

Överföringsledningar: 25-32 

 

Totalt 31-40 

Södra Gussjön  Ledningsnät: 4,2 

Arnåsholm 

Ledningsnät: 2,8-3,5 

Vattentäkt: 0,5-1 

Reningsverk: 1,5-2 

Totalt: 4,8–6,5 

Ledningsnät: 2,8-3,5 

Överföringsledningar: 22-28 

 

Totalt: 25-31 

Ås 

Ledningsnät: 8-10 

Vattentäkt: 0,5-1 

Reningsverk: 3-3,5 

Totalt: 11,5-14,5 

Ledningsnät: 8-10 

Överföringsledningar: 38-46 

 

Totalt: 46-56 

 

 INOM 5 ÅR - LILA SIFFROR I FIGUR 2 2.1

Följande områden har bedömts ha störst behov av allmänt va.  

2.1.1 6 Södra Gussjön fritidshusområde - 2018 

Detta område är en sammanslagning av tre områden från va-översikten; Stugföreningen, Tvätteviken 

och Vintervägsviken. Området består i huvudsak av fritidshusbebyggelse längs Södra Gussjöns strand. 

Det ligger nära den befintliga överföringsledningen mellan Gislaved och Hestra. 

2.1.2 3 Lommeberget Öreryd – 2020 

Lommeberget är ett fritidshusområde i Öreryd. I samband med utbyggnad av allmänt va till detta 

område kommer hela den allmänna va-anläggningen i byn att ses över genom att ytterligare 

fastigheter ansluts och den befintliga avloppsanläggningen uppdateras.  

2.1.3 15 Arnåsholm – 2021 

Arnåsholm ligger vid sundet mellan Harasjön och Sävsjön. I detta område finns ingen allmän va-

anläggning idag utan det handlar om ren nyutbyggnad. 

                                                

5 Södra Gussjöns fritidshusområde – va-utredning, daterad 2013-04-08, Tekniska kontoret, Gislaveds kommun 
6 Översiktlig utredning om möjligheter till kommunalt va i Öreryd, Arnåsholm och Ås, daterad 2015-09-29, 

Vatten och Samhällsteknik AB, Kalmar 
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 5-10 ÅR – ORANGE SIFFROR I FIGUR 2 2.2

Följande områden har bedömts ha behov av allmänt va.  

2.2.1 25 Ås - 2023 

Detta område är en sammanslagning av två områden från va-översikten; Norra Ås och Södra Ås. 

Området ligger mellan Reftele och Tallberga och väster om Lillån. Många av fastigheterna i området 

är idag anslutna till en gemensam avloppsanläggning som ligger öster om den södra delen av 

bebyggelsen.  

2.2.2 31 Sunnaryd/Kåratorp 

Detta område är en sammanslagning av två områden från va-översikten; Sunnaryd och Kåratorp. 

Området ligger vid Bolmen nära färjeläget. I Sunnaryd finns en allmän avloppsanläggning. I samband 

med allmän va-utbyggnad i området kommer denna att ses över och fler fastigheter att anslutas. 

2.2.3 28 Sporda 

Sporda är en by i kommunens sydöstra del. I detta område finns ingen allmän va-anläggning idag utan 

det handlar om ren nyutbyggnad. 

 

 MER ÄN 10 ÅR – ROSA SIFFROR I FIGUR 2 2.3

Följande områden bedöms ha behov av allmänt va på sikt. Utbyggnaden ligger dock mer än 10 år fram 

i tiden vilket gör att områdena tillsvidare kommer att hanteras med enskild va-försörjning.  

2. Backa 8. Kyrkesjön 21. Skeppshults bruk 

5. Flankamon 12. Lövås  30. Källerudd 

 

 GRÅZON – GRÅA SIFFROR I FIGUR 2 2.4

I följande områden är va-ansvaret svårbedömt och ytterligare utredning krävs.  

1. Styrshult 14. N. Trollanabben 24. Stora Segerstad 

9. Illerås 16. Götsbo 26. Svanaholm 

11. Henja by 17. Lida 27. Bökkullen 

13. Hultabäck 20. Södra Fållinge 29. Yanäs 

 

 INTE ALLS – BLÅA SIFFROR I FIGUR 2 2.5

Följande områden bedöms inte ha behov av allmänt va utan hanteras utifrån planen för enskilt va. 

4. Fagerberg 18. Gryteryd 23. Vä 

7. Båraryd 19. Åtterås  

10. Sandshult 22. Nennesmo  
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Figur 2: Bedömning av va-ansvar i olika områden med koncentrerad bebyggelse 

Lila – allmänt va inom 5 år 

Orange – allmänt va 5-10 år bort 

Rosa – allmänt va mer än 10 år bort 

Grå – svårbedömt, ytterligare utredning krävs 

Blå – inte allmänt va alls 
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3 ENSKILT VA 

 ENSKILDA AVLOPP – AVGRÄNSNING & PRIORITERING 3.1

Bygg- och miljönämnden har sedan 2010 inventerat statusen på enskilda avlopp i kommunen. Arbetet 

inleddes med att Lillåns avrinningsområde inventerades och därefter övriga tillflöden till Bolmen. Nu 

pågår inventering av området väster om Bolmens tillflöden från Reftele via Villstadvägen och 

avgränsat längs Nissan till kommungränsen söder om Skeppshult. Anledning till att inventeringen 

påbörjades i sydost är att Lillån inte uppfyller miljökvalitetsnormen om god ekologisk status på grund 

av hög påverkan från näringsämnen.  Inventeringsarbetets fortsättning i Bolmens övriga tillflöden i 

sydöstra delen av kommunen motiveras av Bolmens mycket höga naturvärden, riksintressestatus och 

roll som vattentäkt. Att arbetet sedan har fortsatt i angränsade geografiska områden i Nissans 

avrinningsområde beror på rena praktiska överväganden.  

3.1.1 Prioriteringsgrunder 

I första hand bör områden där konkret problem med för höga näringsämneshalter i yt- och 

grundvatten, särskilt prioriteras. I andra hand utgör ytvattenförekomsters naturvärden 

prioriteringsgrund.   

3.1.2 Avgränsning 

Grupper av delavrinningsområden utgör de stora dragen för avgränsningen men i praktiken följs i 

stället vägar och andra mer påtagliga objekt. Områdena har också har också anpassats till cirka 400-

500 adressplatser per inventeringsomgång. Detaljavgränsning mot tätorter och områden där 

utbyggnad av kommunalt va är priorterat görs inför varje inventeringsomgång.    

3.1.3 Plan fortsatt inventering 

Föreslagna inventeringsområden illustreras i Figur 3. Nedan anges en beskrivning av respektive 

område samt planerad inventeringsstart. 

1. Fegenområdet, Gryteryd, Broaryd – sommaren 2016 

Sjön Fegen är Natura 2000-område, riksintresse, naturreservat och bedömd vara en nationellt 

särskilt värdefull sjö för både naturvård och fiske. Sjön bedöms vara känslig för 

näringsämnespåverkan. De sydligaste delarna av Västerån inom kommunen är bedömt vara ett 

regionalt potentiellt värdefullt vatten för fiske. Samma delar av Västerån, Flinterydsbäcken och sjön 

Hurven är regionalt värdefulla vatten för naturvården. I området ingår också Hestrasjön som har 

förhöjda fosforhalter. 

2. Stengårdshult, Valdshult och Öreryd – årskiftet 2017/2018 

I området finns de norra delarna av Nissan som är nationellt värdefullt vatten för fiske och nationellt 

särskilt värdefullt vatten för naturvården. Biflödena till Nissan i området tillhör också de värdefullaste 

ytvattnen i kommunen. Valån är regionalt värdefull för fisket och nationellt särskilt värdefull för 

naturvården.  De tillhörande Vallsjöarna är nationellt värdefulla vatten för naturvården. Västerån 

nedströms Lagmanshagasjön till Nissan är regionalt särskilt värdefullt vatten för fisket och nationellt 

väredfullt vatten för naturvården. Radan/Svanån är nationellt värdefullt vatten för fiske och nationellt 

särskilt värdefullt vatten för naturvården samt riksintresse tillsammans med Stengårdshultasjön. Även 

Rasjön har regionala värden för naturvården. Flera av de naturvärden som är knutna till vattendragen, 

flodpärlmussla och öring är särskilt känslig för förhöjda näringsämneshalter. I området finns också de 

övre Nissansjöarna som har regionala värden för fiske och naturvård. 
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3. Hestra till Gislaved – sommaren 2019 

Omfattar de nedre Nissansjöarna med regionala värden för naturvården, Nissan som nationellt 

värdefullt vatten för fiske och Moa Sågbäck som särskilt värdefullt vatten för naturvård och fiske och 

Flankabäcken regionalt värdefull för naturvården. I området ingår också källsjöarna till  

Västerån. I området finns också ett antal mindre bäckar som mynnar direkt i Nissan som  

har vissa naturvärden. 

4. Bosebo till Burseryd – årsskiftet 2020/2021 

Omfattar Västerån ner till Burseryd med bland annat de stora sjöarna Majsjön  

och Storasjön-Sävsjön samt visst tillrinningsområde till Spaden i Ätrans  

vattensystem. Majsjön utgör nationellt värdefullt vatten för naturvården  

och Västerån och Storasjön-Sävsjön och Spaden har också höga  

naturvärden i ett lokalt perspektiv. 

5. Gislaved, Anderstorp till Villstad – sommar 2022 

Omfattar Nissan mellan Gislaved och Villstad, de övre  

delarna av Österåns tillrinningsområde och Anderstorpsån.  

Nissan är i detta avsnitt nationellt värdefull för naturvården  

och riksintresse beroende på meanderbildningarna.  

Anderstorpsån uppnår vare sig god kemisk eller  

ekologisk status men problembilden är inte knuten  

till belastning av näringsämnen. 

6. Smålandsstenar, Burseryd och Broaryd  

– årsskiftet 2023/2024 

Området omfattar de nedre delarna  

av Österåns tillrinningsområde  

samt Nissan från Villstad till  

länsgränsen. Nissan i området  

är regionalt värdefull för  

naturvården.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3: Områden för inventering av enskilda avlopp 
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 ENSKILT VATTEN – VATTENSKYDD 3.2

Va-policyn anger att stora vattentäkter i kommunen ska ges ett formellt skydd. Till stora täkter 

räknas de enskilda täkter som faller under kraven i SLVFS 2001:30, dvs att de försörjer mer än 50 

personer eller producerar mer än 10 m3/dygn. Skyddet av dessa måste tas fram genom ett samarbete 

mellan bygg- och miljönämnden och vattentäktsinnehavaren. I första hand ska det prövas om täkterna 

kan skyddas genom lokala miljö- och hälsoskyddsföreskrifter. 

4 GRUNDVATTENSKYDD 
Genom va-policyns ställningstagande om att den allmänna vattenförsörjningen i första hand ska 

baseras på grundvatten blir det viktigt för kommunen att arbeta med grundvattenskydd. Detta ska 

göras t ex. genom att driva frågan om vattenskyddsåtgärder gentemot Trafikverket längs v.26 både 

vid Gislaved och vid Smålandsstenar. För Smålandsstenarsträckan genomför Trafikverket nu en 

åtgärdsvalstudie vilket är en möjlig väg för påverkan. 

I Jönköpings län finns en nyframtagen regional vattenförsörjningsplan som pekar ut 

dricksvattenresurser som anses viktiga för länets nutida och framtida dricksvattenförsörjning. 

Kommunen behöver bevaka krav som kan komma ur denna vattenförsörjningsplan eftersom tre stora 

vattenresurser i kommunen ingår bland de som pekats ut som regionalt viktiga. Dessa är 

grundvattenförekomsten Gislaved-Alabo, sjön Bolmen och ån Nissan. Kommunens förhållningssätt 

hanteras i den kommunomfattande översiktsplanen. 

5 KLIMATANPASSNING 
En viktig del på vägen mot klimatanpassning av kommunen är att riskanalysera skyfall för kommunens 

olika orter. Utifrån dessa analyser blir det sedan lättare att göra rätt prioritering av åtgärder för 

fysiska anpassningar ute i samhällena. 

Utvecklingen av befintliga allmänna va-anläggningar ska klimatsäkras. Detta gäller både för vatten och 

för avlopp. För vattenförsörjningen kan det handla om utökat reningsbehov och översvämningsskydd. 

För avloppshanteringen handlar det framförallt om separation av dag- och spillvattenledningar samt 

att minska inläckage i ledningarna. Dessa klimatanpassningsåtgärder planeras av tekniska kontoret 

parallellt med planeringen av lednings- och anläggningsförnyelse (se avsnitt 1.3 och 1.4). 

6 DAGVATTEN 
Att hantera dagvatten i linje med va-policyn innebär att kommunen måste låta dagvattnet ta plats i 

samhället både rent fysiskt ute i den bebyggda miljön och i planeringsprocessen. Alla detaljplaner ska 

genomarbetas vad gäller höjdsättning och för att få ihop teknik och gestaltning. Dagvattnets 

gestaltning ska beaktas även i genomförandeskedet. 

Genom det regionala åtgärdsprogrammet för vattnets bästa har kommunen ett åtagande om att ta 

fram en dagvattenstrategi. Dagvattenstrategin ska naturligtvis utgå från va-policyns riktlinjer kring 

dagvattenhantering i kommunen. 
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7 VA-RÅDGIVNING 
Kommunen ska börja tillhandahålla va-rådgivning för att motivera och ge stöd till enskilda 

fastighetsägare vilka aldrig eller inte under överskådlig framtid kommer få allmänt va. Målet är att 

driva aktiviteter som får fastighetsägare att på eget initiativ åtgärda sina avlopp och på så sätt minska 

det antal små avlopp som behöver föreläggas utifrån miljöbalken. 

Tanken med va-rådgivaren är att denna dels ska kunna driva aktiviteter som ger stöd till kommunens 

gängse arbete med att åtgärda små avlopp och dels ägna sig åt utåtriktade aktiviteter som utbildning 

och rådgivning. I flera av de föreslagna aktiviteterna nyttjas externa aktörer, t ex entreprenörer och 

fastighetsmäklare som sändare av information till fastighetsägare. 

Det finns en rad olika aktiviteter som skulle kunna drivas/utföras av den person som är anställd som 

va-rådgivare. Vilka som bör prioriteras beror på behoven i kommunen. Här följer några exempel: 

7.1.1 Aktiviteter med intern karaktär 

– Delta i förvaltningsövergripande arbete 

– Söka bidragspengar för projekt 

– Driva kommunens kunskapsbank kring tekniska lösningar; vad som funkar, vad som är byggt i 

kommunen, demoanläggningar 

– Driva kommunens kunskapsbank om servitut och samfällighetskrav samt vara länk till lantmäteriet 

7.1.2 Aktiviteter med extern karaktär 

– Hålla i utbildningar av fastighetsägare, fastighetsmäklare m fl 

– Agera telefonrådgivare som stöd för fastighetsägare 

– Föra dialog med entreprenörer och branschaktörer 

– Arrangera diplomering av entreprenörer och konsulter 

– Arrangera kampanj/avloppslördag 

– Informationsinsats om vattenprovtagning i enskild brunn 

– Information kring vattenskydd 

8 FRAMTIDA BEBYGGELSEUTVECKLING 
Bebyggelseutveckling kan förändra behovet av va-försörjning. Nya områden med behov av allmänt va 

kan dyka upp utöver de nu kända. Detta kan leda till att planerad allmän va-utbyggnad behöver 

omprioriteras. För att fånga upp de fall där allmänt va kan bli aktuellt ska behovet av allmänt va alltid 

prövas i samband med påbörjande av detaljplaneprocess som berör en bebyggelsekoncentration som 

omfattar 10 eller fler hus. Behovet utvärderas enligt kommunens metod för att bestämma va-ansvar i 

ett område. 
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ÅTGÄRDSLISTA 
Numreringen kopplar ihop åtgärderna med ställningstagandena i va-policyn, de två första siffrorna är numret på ett ställningstagande och därefter numreras 

åtgärderna löpande. Färgerna kopplar till va-planens olika delar. Där ingen kostnad anges bedöms åtgärden ingå i befintlig verksamhet. 

 = allmänt va  = från enskilt till allmänt  = enskilt va  = övrigt 

 

Nummer Åtgärd Ansvarig Kostnad Tidplan Kommentar 

1.1.1 Anderstorp – anta reviderat verksamhetsområde TN   2017  

1.1.2 Broaryd - anta reviderat verksamhetsområde  TN   2016 Underlag klart 

1.1.3 Burseryd – anta reviderat verksamhetsområde TN   2016 Underlag klart 

1.1.4 Hestra - anta reviderat verksamhetsområde TN   2016 Underlag klart 

1.1.5 Hällabäck – anta verksamhetsområde TN  2017  

1.1.6 Gislaved - anta reviderat verksamhetsområde TN   2017 Underlag påbörjat 

1.1.7 Reftele - anta reviderat verksamhetsområde TN   2016 Underlag klart 

1.1.8 Skeppshult – anta reviderat verksamhetsområde TN   2016 Underlag klart 

1.1.9 Smålandsstenar – anta reviderat verksamhetsområde TN  2017  

1.1.10 Sunnaryd – anta verksamhetsområde TN  2017  

1.1.11 Tallberga - anta reviderat verksamhetsområde TN  2016 Underlag klart 

1.1.12 Öreryd – anta reviderat verksamhetsområde TN  2016 Underlag klart 

1.1.13 Möllefors - föreläggande; bygga och anta verksamhetsområde TN 2,6 Mkr dec-15  

1.1.14 Södra Tokarp - föreläggande; bygga och anta verksamhetsområde TN 3,3 Mkr dec-15  

1.1.15 Mossarp - föreläggande; bygga och anta verksamhetsområde TN 3,7 Mkr 2014-2016  

1.1.16 Lommeberget, Öreryd + justering av bef. verksamhetsområde TN 9-11,5 Mkr 2020  

1.1.17 Stugföreningen Gussjön, Tvätteviken och Vintervägsviken TN 4,2 Mkr 2018  

1.1.18 Arnåsholm TN 4,8-6,5 Mkr 2021  

1.1.19 Ås TN 11,5-14,5 Mkr 2023  

1.1.20 Sunnaryd & Kåratorp TN 

 

innan 2026  

1.1.21 Sporda TN  innan 2026  
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Nummer Åtgärd Ansvarig Kostnad Tidplan Kommentar 

1.1.22 

I samband med påbörjande av detaljplaneprocess som berör en bebyggelse 

med 10 hus eller fler ska behov av allmänt va alltid prövas. 

BM 

TN  Löpande  

1.2.1 

Vid inventering av enskilda avlopp i gränsområden informeras 

grannkommunen. BM   Löpande  

1.2.2 Varje nämnd ska inom sitt ansvarsområde samverka med grannkommuner KS,TN, BM   Löpande  

2.1.1 Öreryd - översyn allmän avloppsanläggning (funktion och påkopplade) TN    2020 

Ingår i utbyggnad 1.1.16 

Lommeberget 

2.1.2 Sunnaryd - översyn allmän avloppsanläggning (funktion och påkopplade) TN ?   

Ingår i utbyggnad 1.1.20 Sunnaryd & 

Kåratorp 

2.1.3 Hällabäck - översyn allmän avloppsanläggning (funktion och påkopplade) TN ?    

2.1.4 Underhåll och utveckling av va-anläggningar TN 2,5 Mkr/år Löpande Ryms inom nuv. va-taxa 

2.2.1 Förnyelsetakten på det allmänna ledningsnätet är 200 år TN 6 Mkr/år 

 

2019 1,5 Mkr/år ryms inom nuv. va-taxa 

2.2.2 Förnyelsetakten på det allmänna ledningsnätet är 100 år  TN 12 Mkr/år 2022  

2.2.3 

Felkopplingar åtgärdas enligt antagna riktlinjer i samband med löpande 

ledningsarbeten. TN  Löpande  

2.2.4 Ta fram en förnyelseplan TN  2016  

2.3.1 Omarbetning av va-taxan i syfte att göra den enklare och mer korrekt TN  0,2 Mkr 2017 

Konsulthjälp krävs, 

uppdragsbeskrivning finns. 

2.3.2 Översyn avgifter i va-taxan TN   Årligen  

3.1.1 Bevaka krav i den regionala vattenförsörjningsplanen KS, TN, BM   Löpande  

3.1.2 

Prioritera MIFO-klassning bland annat utifrån närhet till allmänna och stora 

enskilda vattentäkter BM   Löpande  

3.2.1 Driva frågan om vattenskyddsåtgärder längs v.26 Smålandsstenar KS   löpande   

3.2.2 Driva frågan om vattenskyddsåtgärder längs v.26 Gislaved KS   Löpande  

3.3.1 Båraryd - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde TN 

 

? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 

3.3.2 Broaryd - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde TN   ? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 

3.3.3 Burseryd - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde TN   ? 
Tidplanen helt beroende av 
länsstyrelsens handläggning 

3.3.4 Hestra - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde TN   ? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 

3.3.5 Hällabäck - fastställelse av vattenskyddsområde TN   ? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 



VA-PLAN GISLAVEDS KOMMUN, 2016-01-04 

 

 
 17 [18]    

Nummer Åtgärd Ansvarig Kostnad Tidplan Kommentar 

3.3.6 Smålandsstenar - fastställelse av reviderat vattenskyddsområde TN   ? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 

3.3.7 Tallberga - fastställelse av vattenskyddsområde TN   ? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 

3.3.8 Öreryd - fastställelse av vattenskyddsområde TN   ? 

Tidplanen helt beroende av 

länsstyrelsens handläggning 

3.3.9  Skolan i Ås - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM 

 

Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.3.10 Segerstad - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM   Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.3.11 Hestraviken - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM   Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.3.12 Isabergs golfklubb - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM   Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.3.13 Isaberg Rapid - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM   Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.3.14 Reftele Golfklubb - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM   Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.3.15 Loftsgården - täkten ska ges ett formellt vattensskydd BM   Påbörjas 2017 Tidplanen beror på skyddsform. 

3.4.1 
Informationsinsats i syfte att öka regelbunden vattenprovtagning i enskilda 
brunnar 

Framtida va-
rådgivning   

 

 

3.5.1 Dokumentation av plan för allmän reservvattenförsörjning TN   2017  

3.5.2 Utreda behov av investeringar för allmän reservvattenförsörjning TN  2017  

3.5.3 Implementera framtagen nödvattenplan i organisationen TN  2016  

3.5.4 Kommunicera planen för nödvattenförsörjning via kommunens hemsida TN  2016 

Kartor och färdiga texter till 

webben 

4.1.1 Inventering av enskilda avlopp i Fegenområdet, Gryteryd, Broaryd BM   Start sommar 2016  

4.1.2 Inventering av enskilda avlopp i Stengårdshult, Valdshult, Öreryd 
BM 

 Start 2018  

4.1.3 Inventering av enskilda avlopp Hestra till Gislaved 
BM 

 Start sommar 2019  

4.1.4 Inventering av enskilda avlopp Bosebo till Burseryd 
BM 

 Start 2021  

4.1.5 Inventering av enskilda avlopp i Gislaved, Anderstorp till Villstad 
BM 

 Start sommar 2022  

4.1.6 Inventering av enskilda avlopp i Smålandsstenar, Burseryd, Broaryd 
BM 

 Start 2023  

4.2.1 Rimlighetsbedömning av åtgärder i områden där allmänt va planeras BM   Löpande  

5.1.1 Detaljplaner ska genomarbetas map. höjdsättning för dagvattenlösningar BM   Löpande  

5.1.2 Arbeta med att i detaljplaner få ihop teknik och gestaltning för dagvatten 

BM 

TN   Löpande  
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Nummer Åtgärd Ansvarig Kostnad Tidplan Kommentar 

5.1.3 Ta fram en dagvattenstrategi KS  2017  

6.1.1 Riskanalysera skyfall för Gislaved KS 

 

? 

Tidplan och kostnad beror på 

utfallet i Smålandsstenar 

6.1.2 Riskanalysera skyfall för Smålandsstenar KS  2016 Pågår 

6.1.3 Riskanalysera skyfall för Anderstorp KS  ? 

Tidplan och kostnad beror på 

utfallet i Smålandsstenar 

6.1.4 Riskanalysera skyfall för Burseryd KS  

  

? 

Tidplan och kostnad beror på 

utfallet i Smålandsstenar 

6.1.5 Riskanalysera skyfall för Broaryd KS  ?  

Tidplan och kostnad beror på 

utfallet i Smålandsstenar 

6.1.6 Riskanalysera skyfall för Reftele KS  ? 

Tidplan och kostnad beror på 

utfallet i Smålandsstenar 

6.1.7 Riskanalysera skyfall för Hestra KS  ? 

Tidplan och kostnad beror på 

utfallet i Smålandsstenar 

6.1.8 Klimatsäkra den allmänna dricksvattenförsörjningen TN  löpande Ingår som en del i åtgärd 2.1.4 

6.1.9 Klimatsäkra den allmänna avloppshanteringen TN  löpande Ingår som en del i åtgärd 2.1.4 

7.1.1 Ta fram organisation för va-rådgivning KS 

 

2016  
 

 



 

 

 
    

  



 

 

 
    

ORDLISTA 

Allmänt va Kallas ofta kommunalt va. Va-försörjning som kommunen är ansvarig för. 

Avloppsvatten Är ett samlingsnamn för vatten som på något sätt är påverkat av samhället. 

Dagvatten Tillfälliga ytliga flöden av regnvatten, smältvatten och spolvatten. 

Dränvatten Vatten i marken som avleds genom dränering. 

Enskilt va Kallas även egen/privat vatten-/avloppsanläggning. 

Huvudman Den som äger en allmän va-anläggning 

Nödvatten Leverans av vatten för dryck, matlagning och personlig hygien utan att nyttja det 

ordinarie ledningsnätet. Nödvattenförsörjning motsvarar bara en liten del av den 

ordinarie dricksvattenförsörjningen. 

Reservvatten Leverans av vatten från en alternativ källa med distribution via det ordinarie 

ledningsnätet. Reservvattenförsörjning motsvarar hela eller delar av ordinarie 

dricksvattenförsörjning. 

Råvatten Yt- eller grundvatten som används vid framställning av dricksvatten 

Spillvatten Spillvatten är den typ av avloppsvatten som är förorenat av bad, disk, tvätt och 

toalett. 

Stora vattentäkter Vattentäkter som i genomsnitt tillhandahåller 10 m3 dricksvatten eller mer per dygn, 

eller som försörjer 50 personer eller fler med dricksvatten.  Utgår från SLVFS 

2001:30. 

Större sammanhang Grundprincipen är att 20-30 närliggande fastigheter utgör ett större sammanhang. 

Det kan dock vara färre beroende på hur nära fastigheten eller gruppen av 

fastigheter ligger ett annat större sammanhang. Är det tillräckligt nära kan de anses 

ingå i samma större sammanhang. När det gäller att inrätta verksamhetsområde för 

miljöns skull kan så få fastigheter som 10 fastigheter, utgöra ett eget större 
sammanhang där närheten till andra fastigheter inte spelar någon roll. 

Tillskottsvatten Dagvatten, dränvatten och/eller grundvatten som genom felkopplingar och inläckage 

belastar spillvattenledningar och avloppsreningsverk. 

Va-försörjning Begreppet omfattar dricksvattenförsörjning, spillvattenbortledning och rening samt 

dagvattenhantering 

Va-taxa Anger och reglerar avgifter för allmänt va. Avgifterna tas ut dels som en 

anläggningsavgift (engångsavgift) och dels som en brukningsavgift (återkommande 

avgift baserad på förbrukning). 

Vattentjänstlagen Lag om allmänna vattentjänster, SFS 2006:412. Anger att om va-försörjning behöver 

ordnas i ett större sammanhang är det kommunens skyldighet att bestämma 

verksamhetsområde och tillgodose behovet genom en allmän va-anläggning. 

Va-verksamhetsområde Ett verksamhetsområde för allmänt vatten och/eller avlopp är ett avgränsat 

geografiskt område inom vilket va-försörjningen ska ske genom allmän va-anläggning 

Överföringsledning Längre ledningar med huvudsakligt syfte att överföra vatten eller avlopp mellan 

brukare/konsument och vatten-/avloppsverk på annan geografisk plats. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §76 Dnr: KS.2014.108

Antagande av va-plan för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har den 27 januari 2016 beslutat att föreslå kommun-
fullmäktige att anta va-plan för Gislaveds kommun daterad den 4 januari 2016.

Förslag till va-plan har arbetats fram i styrgruppen för projektet och har varit
på remiss hos Länsstyrelsen i Jönköpings län under tiden 18 november 2015 till
23 december 2015.

Länsstyrelsens synpunkter har sammanställts och arbetsgruppen har gett
förslag kring hantering av inkomna synpunkter. Resultatet redovisas i
samrådsredogörelse daterad 4 januari 2016.

Remissversionen av va-planen har sedan uppdaterats i enlighet med förslagen i
samrådsredogörelsen och ett nytt förslag till va-plan, daterat 4 januari 2016,
har tagits fram. Va-planen är en handlingsplan för hur va-försörjningen i
Gislaveds kommun ska utvecklas och planen ska antas av kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag
Samrådsredogörelse va-plan, daterad den 4 januari 2016
Va-plan, daterad den 4 januari 2016
Tekniska nämnden den 27 januari 2016, § 2
Kommunstyrelsen den 24 februari 2016, § 62

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta va-plan för Gislaveds kommun daterad den 4 januari 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §2    Dnr: TN.2013.24   340  

 

Va-plan för Gislaveds kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Förslag till va-plan har arbetats fram i styrgruppen för projektet och har varit 

på remiss hos Länsstyrelsen i Jönköpings län under tiden 18 november 2015 till 

23 december 2015. 

 

Länsstyrelsens synpunkter har sammanställts och arbetsgruppen har gett förslag 

kring hantering av inkomna synpunkter. Resultatet redovisas i 

Samrådsredogörelse daterad 4 januari 2016. 

 

Remissversionen av va-planen har sedan uppdaterats i enlighet med förslagen i  

samrådsredogörelsen och ett nytt förslag till va-plan, daterat 4 januari 2016,  

tagits fram. Va-planen är en handlingsplan för hur va-försörjningen i Gislaveds 

kommun ska utvecklas och planen ska antas av kommunfullmäktige. 

 

Beslutsunderlag 

Samrådsredogörelse va-plan, daterad 2016-01-04 

Va-plan, daterad 2016-01-04 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-01-13, §1 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att godkänna samrådsredogörelsen, daterad 4 januari 2016, och tillstyrka 

arbetsgruppens förslag till hantering av inkomna synpunkter, samt 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta va-plan, daterad 4 januari 2016 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 

Tekniska kontoret  
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Tobakspolicy



Tobakspolicy

Rökning och arbete hör inte ihop. Enligt tobakslagen § 8 ”ska arbetsgivaren ansvara för att ingen
utsätts för tobaksrök på sin arbetsplats”. 

En mängd internationella studier har visat att rökförbud leder till att fler slutar röka och att de som
förblir rökare minskar sin konsumtion. Passiv rök ger akuta besvär i näsa, ögon, hals, och luftvägar,
särskilt hos astamtiker, allergiker och överkänsliga. Röken ger också långvarig hälsopåverkan som
hjärtinfarkt, lungcancer och cancer i bihålorna. Tobaksrök i arbetsmiljön är ett fortsatt problem i
Sverige. Enligt en arbetsmiljörapport från 2009 tvingas fem procent av de anställda utstå passiv rök
under minst en fjärdedel av sin arbetstid. Enligt beräkningar från Statens folkhälsoinstitut 2009
beräknas minst 200 personer dör till följderna av passiv rökning i Sverige. [1] 

Snus innehåller nikotin och många andra giftiga ämnen. Arsenik, kadmium, bly, radioaktivt polonium,
aromatiska kolväten och formaldehyd är några av de 2.500 kemiska ämnen som finns i snus.
Tjugoåtta är klassade som cancerframkallade. En genomsnitts snusare får i sig nikotin motsvarande
30-40 cigaretter/dag. Nikotin är starkt beroendeframkallande. Enligt svensk forskare kan snus ge

högt blodtryck, som i sin tur leder till hjärtinfarkt och slaganfall. [2] 

Gislaveds kommun värnar om en rök- och snusfri arbetsplats, men också en rök- och snusfri
arbetstid och har en viktig folkhälsouppgift genom att bidra till att minska tobaksbruket. Olika
undersökningar visar att mellan 70-85 % av dem som röker vill sluta. Att sluta röka är däremot ett
personligt beslut som ingen arbetsgivare kan påtvinga någon. Arbetsgivaren kan däremot möjliggöra
och underlätta ett rök- och snusfritt liv. Fokus ligger på en tobaksfri miljö och att det ska vara lätt att
ta ett beslut att bli rök- och snusfri och svårt att börja. 

I detta sammanhang är det också viktigt med rökfria miljöer, information om policyn, regelbunden
feedback och uppmuntran samt möjlighet till rök- och snusslutarstöd. 

Ovanstående sammantaget innebär att

 Vi är en rökfri arbetsplats.

 Vi röker inte i kommunens lokaler eller i kommunens fordon.

 Rökning sker endast under raster.

 Snusning förbjuds i verksamheter som innebär elev- och brukarnära arbete

 Rökförbudet gäller alla som vistas inom kommunens lokaler: anställda, förtroendevalda

besökare, entreprenörer, konsulter med flera.

 Vi tillhandahåller inte rök- eller tobaksvaror inom kommunens lokaler.

1 Folkhälsomyndigheten
2 Folkhälsomyndigheten

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12474/R-2010-17-Tobaksfritt-arbetsliv-ideskrift-for-arbetgivare_web.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/amnesomraden/andts/tobak/skadeverkningar/halsoeffekter-snusning/
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §77 Dnr: KS.2015.241

Revidering av tobakspolicy

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige behandlade den 25 februari 2016 förslag till reviderad
tobakspolicy. Kommunfullmäktige beslutade att återremittera tobakspolicyn till
kommunstyrelsen för förtydligande att snus likställs med tobaksvaror.

Personalenheten har utifrån återremissen sett över tobakspolicyn. De
förändringar som nu presenteras i tobakspolicyn blir till viss del redaktionella
men de innebär även att policyn komprimeras och att delar av policyn flyttas
till de regler som finns för tobakspolicyn i enlighet med kommunens riktlinjer
för styrdokument. Den stora förändringen blir att snus omfattas i högre grad i
tobakspolicyn.

Beslutsunderlag
Förslag till reviderad tobakspolicyn daterad den 1 mars 2016
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 mars 2016

Yrkande
Niclas Palmgren (M): Att det i tobakspolicyn ska stå "Snusning förbjuds endast i

verksamheter som innebär elev- och brukarnära arbete".

Inga-Maj Eleholt (C) med instämmande av Agneta Karlsson (M): Bifall till

liggande förslag och avslag på Niclas Palmgrens (M) yrkande.

Anders Gustafsson (SD) med instämmande av Leif Andersson (-): Bifall till

Niclas Palmgrens (M) yrkande.

Propositionsordning

Ordföranden ställer proposition på Niclas Palmgrens (M) yrkande och Inga-Maj

Eleholts (C) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt

Inga-Maj Eleholts (C) avslagsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta tobakspolicyn daterad den 1 mars 2016.

Reservation
Niclas Palmgren (M), Anders Gustafsson (SD) och Leif Andersson (-)
reserverar sig till förmån för sina egna yrkanden.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-25     1(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf §33    Dnr: KS.2015.241      

 

Revidering av tobakspolicy  

 

Ärendebeskrivning 

Behovet av en revidering av Gislaveds kommuns tobakspolicy från år 2007 

efterfrågades av förvaltningschefsgruppen under hösten 2015. Behovet av 

revidering har sin grund i att man önskar ytterligare regleringar och 

åtstramningar kring tobaksanvändning.  

 

Därefter fick personalenheten tillsammans med Kommunhälsan i uppdrag att se 

över tobakspolicyn och parallellt med det omvärldsbevaka hur andra 

kommuner använder sina tobakspolicyer, för att därefter lyfta 

förändringsförslag till kommunstyrelsens personalutskott.  

 

Kommunstyrelsens personalutskottet antog som inriktningsförslag i november 

2015 de revideringsförslag som arbetats fram av personalenheten och 

Kommunhälsan.  

 

Revideringsförslagen har sedan samverkats med Gislaveds kommuns fackliga 

organisationer under december 2015. Denna ”nyreviderade” policy har 

accepterats av flertalet fackförbund men inte av samtliga.  

 

Förändringen i tobakspolicyn innebär att rökning får endast ske under ett 

tillfälle under arbetsdagen och det är på rasten.  

 

Efter att tobakspolicyn är antagen av kommunfullmäktige kommer 

kommundirektören att anta en handlingsplan över hur uppsatta mål i policyn 

ska uppfyllas. 

 

 Kommunstyrelsen har den 27 januari 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige 

 att anta tobakspolicy för Gislaveds kommun daterad den 18 november 2015 

 

Beslutsunderlag 

Förslag på reviderad tobakspolicy daterad 18 november 2015 

Tobakspolicyn, ärende på samverkan KSAM 2015-12-17 

Kommunstyrelsen den 27 januari 2016, § 19 

 

Yrkanden 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på kommunstyrelsens förslag om att anta 

tobakspolicyn med hänvisning till att det ska vara möjligt att följa policyn. 

 

Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. Det kommer att tas 

fram en handlingsplan som ger den praktiska styrningen. 

 

Carina Johansson (C): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredrik Sveningson (L): Policyn ska återremitteras eftersom det är 

problematiskt att besluta om något som vi inte vet vad följderna blir. 

 

Peder Winnerbrandt (SD): Bifall till kommunstyrelsens förslag med den 

kompletteringen att det tydliggörs att det gäller alla tobaksvaror inklusive snus. 

 

Marie Johansson (S): Avslag på Peder Winnerbrandts förslag till komplettering. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunfullmäktige   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-25     2(2) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 33 (forts.) 

 

 

Mattias Fjellander (KD): Policyn ska återremitteras för att förtydliga vad som 

innefattas i punkten om tobaksvaror och att policy och handlingsplan stämmer 

överens med varandra. 

 

Marie Johansson (S) med instämmande av Carina Johansson (C) och Peder 

Winnerbrandt (SD): Ärendet ska återremitteras för att förtydliga att snus 

likställs med tobaksvaror. 

 

Peder Winnerbrandt (SD) tar därmed tillbaka sitt tidigare ändringsyrkande. 

 

Marie Lackenbauer (V): I policyn ska det finnas med att för de som har 

skyddskläder räcker det att de tar på sig ytterkläder när de ska röka. 

 

Marie Johansson (S): Avslag på Marie Lackenbauers yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på om ärendet ska avgöras idag eller 

återremitteras enligt Marie Johanssons (S) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras för förtydligande att 

snus likställs med tobaksvaror. 

 

Ordförande ställer därefter proposition på om återremissen också ska omfatta 

Marie Lackenbauers (V) tilläggsyrkande och det ställs mot avslag. Ordförande 

finner att kommunfullmäktige beslutar att återremissen inte ska omfatta Marie 

Lackenbauers (V) tilläggsyrkande. 

 

Omröstning begärs. 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till Marie Johanssons (S) avslagsyrkande 

NEJ-röst för bifall till Marie Lackenbauers (V) tilläggsyrkande 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 34 JA-röster och 7 Nej-röster samt 8 ledamöter 

som avstår från att rösta. Kommunfullmäktige har således beslutat att avslå 

Marie Lackenbauers (V) tilläggsyrkande. 

 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att återremittera tobakspolicyn till kommunstyrelsen för förtydligande att 

snus likställs med tobaksvaror. 

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen, personalenheten 

 Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

(12) Dnr: KS.2016.1

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Bygg- och miljönämnden

2016-02-25 § 24 - Detaljplan för del av Henja 4:8, GC-väg
Glasbruksgatan i Gislaved

Tekniska nämnden
2016-02-24 § 21 - Återrapportering av igångsättningstilllstånd för
investeringsprojekt nr 52003, utsmyckning av cirkulationsplats Gislaved
norra, väg 27



~GISLAVEDS 
~ KOMMUN 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Plats och tid 

Beslutande 

Övriga deltagande 

Utses att justera 

Justeringens 
plats och tid 

Under
skrifter 

Organ 

Sekreterare 

Ordforande 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 

Sammanträdesdatum 2016-02-25 

Kommunhuset i Gislaved, kl 13.00 - 16.40 

Niclas Palmgren (M) ordf 
Frank Josefsson (S) ej §§ 34-36 
Eva Eliasson (S) 
Ann-Charlotte Hilding (S) 
Lukas Yassin (MP) 
Magnus Sjöberg (C) 
Elisabeth Johansson (C) 
Ulf Poulsen (S D) 
Lisa Friman (M) t j ers för Pauline Stenvall 

Susanne Norberg, bygg- och miljöchef 
Gunilla Alkebratt, nämndsekreterare 
Sven Hedlund, stadsarkitekt 
Lars Arnesson, miljöchef 
Claudia Figueroa Munoz, planarkitekt §§ 23-24 
Helena Lindqvist Olsson §§ 25-27 
Ulf Edenborg, bygglovsingenjör §§ 32-38 
Peter Englund, bygglovsingenjör §§ 32-33 
Ann-Sophie Sander, assistent 

Magnus Sjöberg 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Måndagen den 29 februari 2016 

I 

~ .. </) .a.~ul./L,1 .. . }.d.t:lj, . t(:'?t~ ." .. eT. ...... .. . 
Gunilla Alkebratt 

ANSLAG/BEVIS 
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Bygg- och miljönämnden 

2016-02-25 

2016-03-01 

Bygg- och miljöförvaltningen 

fÖR KÄ"HEDOM 

23 - 49 

Paragrafer 23 - 49 

Datum for 
anslags nedtagande 2016-03-29 

för protokollet 

Underskrift 
~. 

~~~ :?4 . ;;~t4d;(l;U7. ...... . 
Gunilla Alkebratt 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Bygg- och miljönämnden 

Bm §24 

Sammanträdesdatum 
2016-02-25 

Dnr: PLAN.20 15.6 214 

Sida 
3(46) 

Detaljplan för del av Henja 4:8, Ge-väg Glasbruksgatan i Gislaved 

Ärendebeskrivning 
Planens syfte är att bredda Glasbruksgatan med 3 meter för en gång- och 
cykelväg och därmed ändra markanvändningen på 3 x 200 meter från 
industriändamål till gatumark. Gatan kommer dessutom att bli dubbelriktad 
istället för enkelriktad med målad ge-väg på gatan. 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 29 oktober 2015 att förslag till 
detaljplan för del av fastigheten Henja 4:8, GC-väg Glasbruksgatan i Gislaved 
skulle skickas ut på samrådsremiss. Under tiden 16 november 2015 - 29 januari 
2016 har detaljplanen varit utställd i kommunhuset i Gislaved, på bygg- och 
miljönämndens expedition och på kommunens hemsida för samråd. 
Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen. Utifrån yttranden 
som inkommit under denna tid upprättades ett granskningsutlåtande och 
planförslaget reviderades. 

I 5 kapitlet 27 § plan- och bygglagen står det att en detaljplan ska antas av 
kommunfullmäktige men fullmäktige får uppdra åt byggnadsnämnden att anta en 
plan som inte är av stor vikt eller har principiell betydelse. 

I reglementet för bygg- och miljö nämnden har kommunfullmäktige beslutat att 
bygg- och miljönämnden får anta, ändra eller upphäva detaljplan då 
bestämmelserna om standard planförfarande får tillämpas enligt 5 kap. plan- och 
bygglagen. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 
Granskningsutlåtande 
Planbeskrivning - Antagandehandling 
Plankarta - Antagandehandling 

Bygg- och miljönämnden beslutar 

att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget 

att anta detaljplan för del av Henja 4:8, GC-väg Glasbruksgatan i Gislaved 
med stöd av 5 kap. 27 § plan- och bygglagen (SFS20 I 0:900) och 
kommunfullmäktiges bemyndigande 

Expedieras till: 
Bygg- och miljöförvaltningen 
Kommunfullmäktige (för kännedom) 
Tekniska nämnden 

Utdragsbestyrkande y 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-02-24     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §21    Dnr: TN.2014.15      

 

Återrapportering av igångsättningstillstånd för investeringsprojekt 

nr 52003, utsmyckning av cirkulationsplats Gislaved norra, väg 27  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige beslutade den 28 februari 2013 att bevilja 

igångsättningstillstånd för utsmyckning av cirkulationsplats Gislaved norra, väg 

27. Konstverket heter "Stjärnfall" och består av stolpar av rostfritt borstat stål 

som symboliserar ljuset från stjärnorna på den svarta natthimlen. 

 

Tekniska nämnden lämnade igångsättningstillstånd för investeringsprojektet den 

29 januari 2014. Arbetet utfördes under 2014. 

 

Utvärdering, inklusive det ekonomiska utfallet, av projektet har skett. 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska nämndens beslut 2013-02-13, §10 (ärende TN.2009.46) 

Kommunfullmäktiges beslut 2013-02-28, §27 

Tekniska nämndens beslut 2014-01-29, §4 

Utvärdering av projektet 

Tjänsteskrivelse till Tn 2016-02-24 

 

Tekniska kontorets förslag till beslut 

 

att tekniska nämnden lägger informationen till handlingarna 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att lägga informationen till handlingarna 

  

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsekontoret 

Tekniska kontoret  
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