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Motion om att blöjor ska ingå i avgiften 
Yttrande  
 
Ärendebeskrivning 
Pia Skogsberg (KD) och Lennart Kastberg (KD) har lämnat in en motion, 
daterad den 14 juni 2016, om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan. 
Kristdemokraterna i Gislaveds kommun yrkar att: 
- Det utreds om det finns möjlighet att tillhandahålla blöjor på varje förskola. 
- Detta ska ingå i avgiften för förskolan. 

 
Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade 2016-08-24, §64, att remittera 
motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning. Svar ska lämnas 
senast 2016-11-30. 
 
Yttrande 
Barnomsorgen i Sverige bekostas idag till största delen av staten och 
kommunerna. Föräldrar betalar cirka 7 % av den totala kostnaden för en 
förskoleplats. 
 
Gislaveds kommun tar ut barnomsorgsavgifter enligt förordning (2001:160) om 
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och 
fritidshemmet. De kommuner som tillämpar maxtaxa har rätt till statsbidrag för 
minskade intäkter, vilket för Gislaveds kommuns del uppgår till drygt 8 mkr. 
Det innebär att kommunen inte kan tillhandahålla blöjor till en extra avgift. Om 
kommunen beslutar att tillhandahålla blöjor måste det ingå i maxtaxan.  
 
Gislaveds kommun betraktar blöjor som en del av barnets personliga 
tillhörigheter som föräldrarna är skyldiga att sörja för, det kan jämföras med 
kläder och skor etc., och kommunens synsätt är därför att föräldrarna ska ta 
med blöjor till förskolan.  
 
En uppskattning av kostnader för blöjor har gjorts utifrån att barn använder 
blöjor upp till tre års ålder. Hänsyn har tagits till antalet inskrivna heltidsbarn 
och 15-timmarsbarn (halvtidsbarn). 2016-09-15 var det 454 heltidsbarn 
inskrivna i förskolan mellan 1 och 3 år. Det var vid samma tidpunkt 122 barn 
som var placerade på halvtid. Varje heltidsbarn använder minst 4 blöjor/dag och 
varje halvtidsbarn 2 blöjor/dag, barnen är närvarande cirka 200 dagar/år. 
Förskolorna bör ha tillgång till blöjor i 3-4 olika storlekar. Blöjorna bör vara 
Svanenmärkta och även godkända av Astma- och allergiförbundet. Blöjor med 
tejp i sidan bör användas då den är lättare att ta av och på för personalen.  
Gislaveds kommun har idag avtal på blöjor t.o.m. september 2017. Dessa blöjor 
är inte Svanenmärkta eller godkända av Astma- och allergiförbundet. 
En kommunövergripande satsning om kemikaliefri miljö för barn leds av 
kommunstyrelseförvaltningens utvecklingsenhet, det innebär att förskolan ska 
erbjuda en så kemikaliefri miljö som möjligt. Den blöja som idag finns på avtal 
har ingen miljömärkning, utan en ny upphandling måste göras. 
Kostnaden för inköp av blöjor kan bli upp emot 900 tkr per år beroende på 
vilket pris kommunen kan få vid upphandling. 
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Vid ett införande av fria blöjor på förskolan ser barn- och 
utbildningsförvaltningen betydligt ökade kostnader. De ökade kostnaderna 
ryms inte inom befintlig budgetram och innebär omprioriteringar inom 
förskoleverksamheten. Hanteringen med bl.a. beställningar, blir en uppgift som 
kommer att ta tid från övriga arbetsuppgifter för personal inom förskolan.  
 
Mot bakgrund av ovanstående föreslår barn- och utbildningsförvaltningen att 
motionen avslås. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-11-07, §77, att 
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 
 
Beslutsunderlag 
Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan, daterad 2016-06-14. 
Kommunstyrelsens allmänna utskotts beslut 2016-08-24, §64. 
Tjänsteskrivelse, daterad 2016-11-02. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-11-07, §77. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-11-10. 
 
Yrkanden 
Inga-Maj Eleholt (C), Peter Bruhn (MP), Ulla Christiansson (M), Fredrik 
Johansson (S), Martina Curenstam (L) 
att  avslå motionen om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Inga-Maj Eleholts m.fl. yrkande och finner 
att nämnden beslutat att bifalla yrkandet. 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att avslå motionen om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan. 

  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 
 



e GISLAVEDS m KOMMUN 

KS.2016.116 
Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan 

2016-06-15 

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till 
ko ns r sen för fortsatt beredning 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVAL TNINGEN 

POSTADRESS 

Glslaveds kommun 
332 80 Gislaved 

BESÖKSADRESS 

Stortorget I 
Gislaved 

TELEFON/FAX 

0371-81000 
0371-811 SI 

E·POST/WEBB 

kommunen@gislaved.se 
gislaved.se 

ORGANISATIONSNR 

212000-05 14 

GIRO 

Bankgiro 0426-7225 



Kristdernokraterna 
tisdag 14 juni 2016 

i Gislaveds kommun 

Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan. 

Runt om i landet finns det kommuner där blöjor ingår i förskole avgiften. Vi kan se 
att det finns fördelar med det och tror att föräldrar är villiga att betala några kronor 
till för sin barnomsorgsplats om blöjor ingår. 

Kommunen kan köpa blöjorna betydligt billigare än en enskild individ tack vare 
upphandling. 

Pedagoger 
En pedagog har många arbetsuppgifter och under en arbetsdag är det många 
bollar i luften. Tänk om varje förskola skulle tillhandahålla blöjor. Det skulle 
underlätta att pedagogen slipper fundera på vilken blöjpaket som tillhör vem. 
Personalen behöver inte bli irriterad på de föräldrar som glömmer att ta med sig 
blöjpaket och då låna från någon annan, för att sedan komma ihåg att lägga 
tillbaka en blöja från den man lånat. Man behöver heller inte ta plats till att förvara 
10-15 olika blöjpaket. Pedagogen kan lägga sin energi på andra uppgifter. 

Föräldrar 
Att underlätta vardagen och erbjuda denna tjänst till de som nyttjar barnomsorgen 
är något som de flesta föräldrar skulle se som något positivt. En förälder 
resonerar: 
"Jag kan tänka mig att betala lite mer i månaden och slippa släpa blöjpaket på 
morgonen. Det är stressigt som det är och räcker gott och väl med två trötta 
barn." 
Vi vill också slå ett slag för ensamstående föräldrar som inte har samma 
ekonomiska möjligheter. För dessa skulle det vara till stor lättnad att slippa 
förklara för personalen varför "man har glömt" ta med blöjpaket. Man har helt 
enkelt inte alltid råd. 

Yrkande 
Vi Kristdemokrater i Gislaveds kommun yrkar: 

Att det utreds möjligheten att tillhandahålla blöjor på varje förskola. 

Att detta ska ingå i avgiften för förskolan . 

För Kristdemokraterna i Gislaveds kommun 
Pia Skogsberg, ordförande Lennart Kas berg, gruppledare 
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Svar på motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan

Ärendebeskrivning
Pia Skogsberg (KD) och Lennart Kastberg (KD) har lämnat in en motion,
daterad den 14 juni 2016, om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan.

Kristdemokraterna i Gislaveds kommun yrkar att:
- Det utreds om det finns möjlighet att tillhandahålla blöjor på varje förskola.
- Detta ska ingå i avgiften för förskolan.

Kommunfullmäktiges ordförande har i enlighet med
kommunfullmäktiges arbetsordning remitterat motionen till kommunstyrelsen
för beredning.

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutade den 24 augusti 2016, att
remittera motionen till barn- och utbildningsnämnden för beredning.

Barn- och utbildningsnämnden konstaterar i sitt yttrande att barnomsorgen i
Sverige bekostas idag till största delen av staten och kommunerna. Föräldrar
betalar cirka 7 % av den totala kostnaden för en förskoleplats. Gislaveds
kommun tar ut barnomsorgsavgifter enligt förordning (2001:160) om
statsbidrag till kommuner som tillämpar maxtaxa inom förskolan och
fritidshemmet. De kommuner som tillämpar maxtaxa har rätt till statsbidrag
för minskade intäkter, vilket för Gislaveds kommuns del uppgår till drygt 8
mkr. Det innebär att kommunen inte kan tillhandahålla blöjor till en extra
avgift. Om kommunen beslutar att tillhandahålla blöjor måste det ingå i
maxtaxan.

Gislaveds kommun betraktar blöjor som en del av barnets personliga
tillhörigheter som föräldrarna är skyldiga att sörja för, det kan jämföras med
kläder och skor etc., och kommunens synsätt är därför att föräldrarna ska ta
med blöjor till förskolan.

En uppskattning av kostnader för blöjor har gjorts utifrån att barn använder
blöjor upp till tre års ålder. Hänsyn har tagits till antalet inskrivna heltidsbarn
och 15-timmarsbarn (halvtidsbarn). Den 15 september 2016 var det 454
heltidsbarn inskrivna i förskolan mellan 1 och 3 år. Det var vid samma tidpunkt
122 barn som var placerade på halvtid. Varje heltidsbarn använder minst 4
blöjor/dag och varje halvtidsbarn 2 blöjor/dag, barnen är närvarande cirka 200
dagar/år.

Förskolorna bör ha tillgång till blöjor i 3-4 olika storlekar. Blöjorna bör vara
Svanenmärkta och även godkända av Astma- och allergiförbundet. Blöjor med
tejp i sidan bör användas då den är lättare att ta av och på för personalen.
Gislaveds kommun har idag avtal på blöjor t.o.m. september 2017. Dessa
blöjor är inte Svanenmärkta eller godkända av Astma- och allergiförbundet.

En kommunövergripande satsning om kemikaliefri miljö för barn leds av
kommunstyrelseförvaltningens avdelning för hållbar utveckling, det innebär att
förskolan ska erbjuda en så kemikaliefri miljö som möjligt. Den blöja som idag
finns på avtal har ingen miljömärkning, utan en ny upphandling måste göras.
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Kostnaden för inköp av blöjor kan bli upp emot 900 tkr per år beroende på
vilket pris kommunen kan få vid upphandling.

Vid ett införande av fria blöjor på förskolan ser barn- och
utbildningsförvaltningen betydligt ökade kostnader. De ökade kostnaderna
ryms inte inom befintlig budgetram och innebär omprioriteringar inom
förskoleverksamheten. Hanteringen med bl.a. beställningar, blir en uppgift som
kommer att ta tid från övriga arbetsuppgifter för personal inom förskolan.
Mot bakgrund av ovanstående föreslår kommunstyrelseförvaltningen att
motionen avslås.

Kommunstyrelsen beslutade den 30 maj 2017 att överlämna ärendet till dagens
sammanträde med förslaget att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan, daterad den 14 juni 2016
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 24 augusti 2016, §64
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 2 november 2016
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott den 7 november 2016, §77
Protokoll samverkansmöte BUN, daterat den 10 november 2016
Barn- och utbildningsnämnden den 21 november 2016 § 126
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017, § 153

Yrkande
Lennart Kastberg (KD): Bifall till motionen och avslag på kommunstyrelsens
förslag.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande och finner
att kommunstyrelsen beslutar enligt liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen om att blöjor ska ingå i avgiften för förskolan avslås.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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KS.2016.91 

2016-04-26 

Motion om att höja kvaliten och införa mer svensk mat på matsedeln 

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till 
kommu styrelsen för fortsatt beredning 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVALTNINGEN 

POSTADRESS 

Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 

BESÖKSADRESS 

Stortorget I 
Glslaved 

TELEFON/FAX 

0371-81000 
0371-811 51 

E-POSTIWEBB 

kommunen@gislaved.se 
gislaved.se 

ORGANISATIONSNR 

2 12000·05 14 

GIRO 

Bankgiro 426-7225 



, 
CENTERPARTIET 

Motion till Gislaveds kommunfullmäktige 

Höj kvaliten - mer svensk mat på matsedeln. 

Nu pågår en remissomgång kring kommunens förslag till Matpolicy. Redan i Centerpartiets 

motion i detta ämne i april år 2014 föreslog vi att en Livsmedelspolicy skulle göras och nu är 

den på gång. Bra. 

Policyn hänvisar till upphandlingsmyndighetens riktlinjer. Detta bör kompletteras med 
kommunfullmäktiges beslut om närproducerat och det som svenska folket tycker är viktigast 
- att det är producerat efter svenska djurskyddsregler. 

Den lägsta nivån på närproducerat kan sättas som - producerat i Sverige. Där målet är minst 

90% för resp. produkt. Därefter nivåer/gränser för respektive produkt om man vill. 

2015 års statistik över Gislaveds kommuns livsmedelsinköp enligt samma produktval som år 

2013 följer med som bilaga med jämförelser. Där framgår att andelen svenskt fläskkött 

ökade kraftigt, till 75%. Tidigare köptes mest danskt griskött men importen har nästan helt 

ersatts av tyskt som antibiotikaprepareras ännu mer! Andelen nötkött däremot faller till 34% 

och värst är det för kyckling som minskat till 5%. 

Vi som bor och lever i Sverige vill ha ett starkt djurskydd och jag är stolt över det 

arbete som svenska bönder varje dag gör genom att ta hand om sina djur. I Sverige 

har vi system som ger oss friska djur och där användningen av antibiotika till våra 

lantbruksdjur är bland de lägsta i världen. 

Ett sätt är att vi som politiker ställer lika höga krav på den mat som köps in till 
offentlig sektor som vi gör på våra bönder när de ska producera maten. Barnen i våra 
skolor och alla i omsorgen har rätt att äta mat som produceras med högt djurskydd 
och höga miljökrav. Det kan inte vara rimligt, att kommuner och landsting inhandlar 
kött som är olagligt att producera i vårt land! 

Vi vill göra det möjligt att servera bra svensk mat till våra barn och äldre och vi vill 
också att den ska vara så närproducerad som möjligt. 

Centerpartiet kräver 

Att lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som köps in som svenska 
bönder har att leva upp till när de producerar, ska ställas vid inköp. 
Att minst 90% ska vara närproducerat, ska ställas som mål for livsmedelsinköp av 
livsmedel som kan produceras i Sverige. 

Gislaved den 26 april 2016 

Lars-Ove Bengtsson Centerpartiets kommunfullmäktigegrupp står bakom motionen. 
Ledamot i kommunfullmäktige ( C) 



160216 

Statistik svenska livsmedel Gislaveds kommun 2013 och 2015 

Är 2013 2013 Är 2015 

kg totalt % svens~ Kg totalt -

Mjölk 403081 100 257213 

Potatis 129568 97 123348 

Äpplen 12199 23 10769 

Morötter 17119 99 18918 

Nötfärs 10107 44 12499 

Blandfärs 7543 58 7695 

Nötkött tärnat 4546 30 5236 

Kycklingfile 6213 29 9336 

Kyckling tärnad 684 100 1623 

Nötkött strimlat 2178 34 2857 

Bacon 1771 6 1585 

Fläskkotlett 1974 4 2181 

Sidfläsk rimmat 3175 10 3702 

Kg totalt 

Bacon 1585 

Fläskkotlett 2181 

Sidfläsk rimmat 3702 

Köpt mer eller mindre svenskt fläskkött och nötkött ? 

2013 2015 Ökning/ 

minskning % 

Svenskt fläskkött kg 2690 8479 315 

Svenskt nötkött kg 8739 8367 - 4 

Totalt fläskkött kg 10692 11315 

Totalt nötkött kg 20602 24440 

Är 2015 2015 

Ökad and. Ökat Minskat Minskat 

Kg svenskt Procent svenskt svenskt % antal k svenskt % antal kg 

257213 100% 

121425 98% 1 121 

2463 23% 

18527 98% 1 189 

4682 37% 7 875 

6289 82% 24 1846 

284 5% 25 1309 

3415 37% 8 747 

78 5% 95 1541 

256 9% 25 714 

1563 99% 93 1474 

274 13% 9 196 

3497 94% 84 3109 I 

Kg svenskt Procent svenskt Kg danskt Kg tyskt Procent t Kg övrigt % övrigt 

1563 98,6% - 0,0% 22 1,4% 

274 12,6% - 1851 84,9% 55 2,5% 

3497 94,5% - 120 3,2% 85 2,3% 

Källa: Leverantörsstatistik, Upphandlingsfunktionen 

år 2013 år 2015 i 

%-andel svenskt 

25 75 

43 34 

Källa rödtext: Lars-Ove Bengtss( n 

(EU) 

(PL, EU) 

(EU) 
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Svar på motion om att höja kvalitén och införa mer svensk mat på
matsedeln

Ärendebeskrivning
Centerpartiets kommufullmäktigegrupp har genom ledamot i
kommunfullmäktige inkommit med en motion om:
"att lika höga krav på djurskydd för det kött, fläsk och kyckling som köps in
som svenska bönder har att leva upp till när de producerar, ska ställas vid
inköp" samt, "att minst 90 % ska vara närproducerat, ska ställas som mål för
livsmedelsinköp av livsmedel som kan produceras i Sverige"

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

I samband med Mat- och måltidspolicyn (antagen av KF 2016-08-25 §109)
används upphandlingsmyndighetens vägledande dokument om hållbarhetskrav.
Dessa vägledande dokument anger vilka hållbarhetskrav som är möjliga att
ställa utan att dessa krav strider mot de EU-rättsliga principerna om bland
annat proportionalitet, likabehandling och ömsesidigt erkännande.

Exempel på hållbarhetskrav som regleras i vägledande dokument, är att inom
gruppen kött finns möjlighet att ställa krav på bl.a: ekologisk produktion,
minskad antibiotikaanvändning samt transporttider av djur till slakt. För mer
information om hållbarhetskriterier se: www.upphandlingsmyndigheten.se

I samband med livsmedelsupphandling är det möjligt för mindre leverantörer
att lämna anbud till kommunen genom delkontrakt, för att på så sätt möjliggöra
närproducerade livsmedel.

Genom dessa ovanstående åtgärder arbetar kommunen så långt som möjligt
med att ställa hållbarhetskrav.

Beslutsunderlag
Motion om att höja kvalitén och införa mer svensk mat på matsedeln
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 27 april 2017
Kommunstyrelsen den 30 maj 2017, § 159

Yrkande
Carina Johansson (C): Bifall till motionens andra att-sats "att minst 90 % ska
vara närproducerat, ska ställas som mål för livsmedelsinköp av livsmedel som
kan produceras i Sverige"

Maria Gullberg Lorentsson (M): Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande.

Gunnel Augustsson (S) med instämmande Anton Sjödell (M): Bifall till
kommunstyrelsens förslag.

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

http://www.upphandlingsmyndigheten.se
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Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovanstående anses motionen besvarad.

Reservation
Carina Johansson (C) och Håkan Josefsson (C) reserverar sig till förmån för
sitt egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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2016-04-27 

Med stöd av gällande arbetsordning remitterar jag denna motion till 
kommuns r sen för fortsatt beredning 

KOMMUNSTYRELSEFÖRVAL TNINGEN 

POSTADRESS 

Gislaveds kommun 
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BESÖKSADRESS 

Stortorget I 
Gislaved 
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0]71-81000 
037\-811 51 
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Motion om kollektivavtalskrav. 

Undertecknad yrkade på förra årets fullmäktigemöte om Strategiskt Styrdokument röljande: 

"att påbörja en utredning kring att vid kommunal upphandling kräva att svenska kollektivavtal 
finns hos firmor och företag som levererar varor och tjänster till Gislaveds kommun." 

Undertecknad lägger härmed samma text som egen motion rör beredning och svar. 

Gislaved den 27 april 2016 

Erik Anderson, 
Gruppledare 
Kommunistiska Partiet 
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Ks §213 Dnr: KS.2016.92

Svar på motion om kollektivavtalskrav

Ärendebeskrivning
Kommunistiska partiets gruppledare inkom den 27 april 2016 med en motion
om:

"att påbörja en utredning kring att vid kommunala upphandlingar kräva att
svenska kollektivavtal finns hos firmor och företag som levererar varor och
tjänster till Gislaveds kommun"

Kommunfullmäktiges ordförande har remitterat motionen till
kommunstyrelsen för beredning.

Kommunstyrelsen har utrett möjligheten att ställa krav på svenska
kollektivavtal i samband med upphandlingar och kommit fram till att det inte
går att ställa krav på kollektivavtal i upphandlingar eftersom att ställa krav på
att anbudsgivaren ska vara ansluten till kollektivavtal inte är förenligt med
lagstiftningen.

 
Bestämmelserna i nytt regelverk om upphandling, som trädde i kraft 1 juni
2017, ska endast tillämpas för direktivstyrda upphandlingar, d.v.s. upphandlingar
vars värden uppgår till minst tröskelvärdet. Tröskelvärdena vid upphandling av
varor och tjänster uppgår för närvarande till drygt 1,9 miljoner kronor för
kommuner. Vid upphandling av byggentreprenader uppgår tröskelvärdet till
drygt 48 miljoner kronor.

Bestämmelserna från den 1 juni 2017 innebär att upphandlande myndigheter
ska ställa villkor avseende lön, semester och arbetstid, om det är behövligt och
det går att följa upp. De villkor som leverantören minst ska uppfylla ska anges
enligt den lägsta nivå som följer av ett centralt kollektivavtal som tillämpas i
hela Sverige. Villkoren får dock inte anges till en lägre nivå än vad som följer av
lag. Innan villkoren bestäms, ska berörda centrala arbetstagar- och
arbetsgivarorganisationer haft tillfälle att yttra sig.

När svensk rätt inte är tillämplig ska villkoren ställas enligt Internationella
arbetsorganisationens, ILO, kärnkonvention "hårda kärnan". Därutöver får de
ställas enligt de arbetsrättsliga bestämmelser som gäller där arbetet utförs. Det
innebär, i stort sett, att den nya lagstiftningen endast har implementerat
tidigare praxis och konventioner i svensk lagstiftning.

Det är således inte möjligt att ställa krav på att en aktör ska vara ansluten till
kollektivavtal däremot är det möjligt att lägga in vissa avtalsvillkor hämtade från
kollektivavtal.

Beslutsunderlag
Motion om kollektivavtalskrav
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 17 maj 2017
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, § 182

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Niclas Palmgren (M) och Fredrik
Sveningsson (L): Bifall till förslaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 213 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att med hänvisning till ovanstående anse motionen besvarad.

Protokollsanteckning
Socialdemokratiska gruppen och Peter Bruhn (MP) deltar inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Interpellation ställd till BUN' s Ordförande 

• liberalerna 

När vår Motion gällande Nättroll och kritisk granskande i våra skolor ansågs besvarad i 

fullmäktige, ansåg jag och fler med mig att det saknades uppgifter i svaret om hur man 

jobbar med detta på gymnasienivå. Då Fullmäktige tyckte att detta var ett viktigt ämne var 

de flesta även eniga om att det vore bra om vi fick information även om hur man jobbar med 

frågorna på gymnasiet, samt möjlighet att diskutera detta viktiga ämne. 

Istället för att begära återremiss, känns det som ett effektivare och snabbare sätt att lyfta 

frågan igen på att göra det via interpellation. 

Följande frågor önskas därför svar på, och debatt kring: 

Hur fungerar arbetet med att lära ut kritiskt granskande och källkritik idag? 

Finns det planer på att göra frågan till ett ansvarsområde för en eller flera förstelärarare? 

Finns det andra planer för att belysa dessa viktiga frågor ännu mer och isåfall på vilket sätt. 

För liberalerna Gislaveds kommun: 

-------------_.-

Fredrik Sveningson, Gruppledare 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2017-06-19 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §81 Dnr: KS.2017.5

Interpellation angående kritiskt granskande och källkritik i elevers
utbildning på gymnasiet

Ärendebeskrivning
Fredrik Sveningson (L) har den 15 juni 2017 lämnat in en interpellation
angående kritiskt granskande och källkritik i elevers utbildning på gymnasiet.

Interpellationen är ställd till ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Beslutsunderlag
Interpellation från Fredrik Sveningson (L), daterad den 15 juni 2017.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på att interpellationen får ställas och finner att
kommunfullmäktige godkänner den.

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna att interpellationen får ställas, samt

att interpellationen ska besvaras på kommunfullmäktiges nästa sammanträde
den 31 augusti 2017.

Expedieras till:
Fredrik Sveningson
Margareta Lindgren
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet



Med anledning av att jag flyttar från Gislaveds kommun begär jag att bli entledigad från 

mina kommunala uppdrag, sitter som ledamot i bygg och miljö nämnden.  

 

Hälsningar 

Ann-Charlott Hilding (S) 

 



Avsäger mig härmed uppdraget som ersättare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige på 
grund av förestående längre utlandsvistelse. 

Gislaved 2017-06-12 

Mats Valsten 



Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun 

Dnr 

Ärende: Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige 

. J r\OMMUN 
ANKOM 

2017 -D7~ O 4 

I Upl 

Nennesmo 2017-07-01 

Enligt länsstyrelsens beslut är jag vald som nr 2 att ersätta Mats Valsten som ersättare i 

Kommunfullmäktige. 

Som jag redan förklarade för Mats Valsten så måste jag avsäga mig uppdraget. Eftersom 

både ledamot Marie Lackenbauer och ersättare Mats Valsten kommer att finnas utomlands 

under en längre tid är det ett arbetskrävande uppdrag som jag inte har någon möjlighet att 

åta mig. 

Jag hoppas på förståelse. 

vänliga häl4 

333 76 Reftele 

Kopia 

Vänsterpartiet Gislaved 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2017-06-19 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §85 Dnr: KS.2017.3

Valärende, entledigande av ersättare i kommunfullmäktige

Ärendebeskrivning
Mats Valsten (V) har begärt entledigande från uppdraget som ersättare i
kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Avsägelse från Mats Valsten (V), daterad den 12 juni 2017

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Mats Valstens (V) begäran om entledigande från uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige, samt

att hos Länsstyrelsen begära att ny ersättare till kommunfullmäktige utses.

Expedieras till:
Mats Valsten
Länsstyrelsen i Jönköpings län
Kommunstyrelseförvaltningen, kansliet
Kommunstyrelseförvaltningen, arkivet
Kommunstyrelseförvaltningen, IT-enheten
Kommunstyrelseförvaltningen, löneenheten



o 

Bästa ledamöter 

På grund av ökad arbetsbelastning kan jag ej lägga ned så mycket tid som ersättare i 
fastighetsnämnden eller som ersättare i Gislaveds civilförsvarsförening som kommuninnevånarna 
skall kunna begära av mig. Därför måste jag dessvärre avsäga mig bägge ovanstående uppdrag. 
Samtidigt vill jag framföra min uppskattning för Ert arbete och engagemang till kommuninnevånarnas 
fromma. Lycka till i Ert värv. 

Med utmärkt högaktning 

j?~ C---L---7 
Jan Ekström 

GISLAVEDS ( 

Dnr 



1

Maria Thorup

Från: Larsgöran Lundström
Skickat: den 15 augusti 2017 21:17
Till: Maria Thorup
Ämne: Entledigande

Härmed avsäger jag mig uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 
Med vänliga hälsningar 
Larsgöran Lundström (KD) 
 
Skickat från min iPad 
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Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-24 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §69 Dnr: PLAN.2016.4 214

Detaljplan för del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16
Bröderna Kristen Gemenskap

Ärendebeskrivning
Detaljplanens syfte är att ge möjlighet att uppföra en ny samlingslokal på del av
fastigheten Villstads-Haghult 1:16 i norra delarna av Smålandsstenar. I
anslutning till samlingslokalen planläggs även mark för begravningsändamål.

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juni 2016 att ge bygg- och
miljöförvaltningen i uppdrag att upprätta detaljplan för del av Villstads-Haghult
1:16.

Den 11 november 2016 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut
förslaget till detaljplan på samråd. Samrådet varade mellan 14 november – 18
december 2016.

Den 16 mars 2017 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut
förslaget till detaljplan för granskning. Granskningstiden varade mellan 22 mars
– 19 april 2017. Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen
och genom annonsering i ortstidningarna om granskningen. Förslaget har även
varit utställt i Torghuset i Smålandsstenar och i kommunhuset i Gislaved samt
varit publicerad på kommunens webbplats. Utifrån yttranden som inkommit
under denna tid har granskningsutlåtande upprättats.

Inkomna yttranden har inte föranlett att förslaget omarbetats.

Bygg- och miljöförvaltningens förslag till beslut:

att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget

att godkänna detaljplaneförslaget

att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av fastigheten
Villstads-Haghult 1:16 Bröderna Kristen Gemenskap

Yrkanden
Ulf Poulsen (SD) yrkar att ärendet återremitteras till förvaltningen.
Frank Josefsson (S) yrkar beslut enligt förvaltningens förslag.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Ulf Poulsens yrkande på återremiss men
finner att nämnden anser att ärendet ska avgöras på dagens sammanträde.

Ordföranden ställer därefter proposition på Frank Josefssons yrkande och
finner att nämnden antar det.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse Antagande 2017-05-24
Granskningsutlåtande
Planbeskrivning - Antagandehandling
Plankarta - Antagandehandling



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämnden Sammanträdesdatum Sida
2017-05-24 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bm §69 (forts.)

Bygg- och miljönämnden beslutar

att ta planförfattarens utlåtande som sitt eget

att godkänna detaljplaneförslaget

att föreslå kommunfullmäktige att anta Detaljplan för del av fastigheten
Villstads-Haghult 1:16 Bröderna Kristen Gemenskap

Reservation
Ulf Poulsen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt eget yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



   
   

 

BYGG- OCH MILJÖFÖRVALTNINGEN    
Stortorget 1   332 80 Gislaved  
Tel. 0371-810 00  Fax 0371-811 51  
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Detaljplan för del av fastigheten VILLSTADS HAGHULT 1:16 m.fl. i Smålandsstenar.  

 

Bröderna Kristen Gemenskap 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

 
Inledning 
 
Förslagets syfte är att ge möjlighet att uppföra en ny samlingslokal på del av fastigheten  

Villstads-Haghult 1:16 i norra delarna av Smålandsstenar. I anslutning till samlingslokalen 

planläggs även mark för begravningsändamål.  

 

Bygg- och miljönämnden beslutade den 16 juni 2016 att ge bygg- och miljöförvaltningen i 

uppdrag att upprätta detaljplan för del av Villstads Haghult 1:16.  

 

Den 11 november 2016 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut förslaget till detalj-

plan på samråd. Samrådet varade mellan 14 november – 18 december 2016.  

 

Den 16 mars 2017 beslutade Bygg- och miljönämnden att låta sända ut reviderat 

detaljplaneförslag för granskning. Granskningstiden varade mellan 22 mars – 19 april 2017. 

Myndigheter, sakägare och berörda informerades skriftligen och genom annonsering i 

ortstidningarna om granskningen. 

 

  

mailto:kommunen@gislaved.se
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Skriftliga yttranden inkomna under granskningstiden 
 

Länsstyrelsen Jönköpings län  2017-04-03 1 inga synpunkter 

Lantmäteriet 2017-04-03 2  

Trafikverket  2017-04-10 3  

Uvekull 2:192  2017-03-29 4 

Fägerhult 2:80 2017-04-13 5 

Bostadsrättföreningen Elghammar  2017-04-19 6 

 

Nedan redovisas synpunkter följt av kommentarer.  

 

På grund av regler i personuppgiftslagen finns inte namn på de privatpersoner som yttrat sig i 

samrådsskedet. I stället används gatuadress eller fastighetsbeteckning för inkomna yttranden. 

 

 

1. Länsstyrelsen  

 Länsstyrelsen framför inga synpunkter på planförslaget efter granskning. 

 

2. Lantmäteriet  

 Utfartsförbud kan enligt 4 kap. 9 § PBL endast läggas mot allmänna platser. I en 

planområdesgräns går det inte att säkerställa att så är fallet. Dessutom är tillåtligheten att 

ange bestämmelser som indirekt reglerar något i en angränsande plan tveksam. 

 

Kommentar: 

 Då utfartsförbudet mynnar mot angränsande vägar ter det sig rimligt att låta detta kvarstå, 

även om inte angränsande områden är allmän platsmark. Planförslaget tydliggör därmed 

att inga utfarter bör anordnas utefter aktuell sträcka. 

 

3. Trafikverket  

 Planområdet ansluts från Borlångsvägen som är en enskild väg. Borlångsvägen ansluter 

sedan till riksväg 26 där Trafikverket är väghållare. Eventuella åtgärder på det statliga 

vägnätet och dess anslutningar, till följd av en exploatering, ska bekostas av kommunen 

och/eller exploatören. Av planbeskrivningen framgår att kommunen inte bedömer att 

åtgärder behövs på väg 26 till följd av planförslaget. 

 Trafikverket har inget övrigt att erinra mot planförslaget. 

 

4. Uvekull 2:192 

Efter att ha erhållit ovanstående handlingar har jag kontrollerat dessa mot mitt tidigare 

muntliga inlägg från samrådsmöte i Torghuset Smålandsstenar samt mina skriftliga 

kommentarer inskickade till er via mejl 2016-12-12. Där angav jag bl.a. under punkt 3 

 

 ”Ändra på presenterad plan så att infarts- och utfartstrafik till det planerade området sker 

från Borlångsvägen och ingen trafik till/från Gamla Häradsvägen.” 

 Vidare angav jag under punkt 4 ”Behåll Gamla Häradsvägen som ingående i 

naturområde. Denna väg används i dag av många som promenerar, springer och cyklar, 

både från det nya bostadsområdet på Haghultsområdet men även från Bananenområdet 

och från samhället.” 

 Under texten Förändring i de erhållna handlingarna läser jag att ovanstående påpekande 

ej har föranlett någon förändring mot tidigare. Fortfarande tillåts 2 st. in- och utfarter av 

max bredd av 10 meter från gamla Häradsvägen. 



 

 

 3 (4)  

 Jag ber därför om en förklaring till varför detta inte har beaktats. inte bygga vid 

Bananenvägen där lokal redan finns? 

 

Kommentar: 

 Samrådsförslaget justerades så att det enligt granskningsförslaget bara är tillåtet att 

anordna utfarter i anslutning till begravningsplatsen. Det kan finnas behov av att nå 

begravningsplatsen utan att behöva ta sig genom övriga planområdet. Två stycken in- och 

utfarter av max bredd av 10 meter får enligt förslaget anordnas från gamla häradsvägen i 

anslutning till begravningsplatsen. 

 Hur gamla häradsvägen i framtiden ska skötas och användas är inte någon fråga som 

berör denna detaljplan. Det kommer ev. att utredas i Fördjupade Översiktsplanen för 

Smålandsstenar. 

 Planens uppdrag har varit att upprätta planförslag för Centrumändamål (Samlingslokal 

C1) och Begravningsändamål (M) på aktuell plats. 

 

5. Fägerhult 2:80 

 Detaljplanearbetet bör avbrytas omgående. Det aktuella planområdet ligger i omedelbar 

anslutning till skyddsområde för Smålandsstenars vattentäkt och den naturliga 

marklutningen såväl som den förmodade riktningen på grundvattenströmmen är rakt mot 

ovannämnda skyddsområde. 

 Enligt min uppfattning måste kommunen klargöra sträckningen av en vägförbindelse 

mellan Burserydsvägen och Norra Nissastigen. 

 Gislaveds kommun skall på intet sätt engagera sig i anläggandet av begravningsplatser. 

Enligt min uppfattning skall endast Svenska Kyrkan upplåta begravningsplatser en 

gammal God tradition. Att upplåta särskilda begravningsplatser på olika religiösa 

samfund skall ej förekomma. 

 

Kommentar: 

 Den tänkta begravningsplatsen inom aktuell detaljplan är belägen utanför 

vattenskyddsområdets tertiära zon I planbeskrivningen finns utdrag ur utredning för 

vattenskyddsbestämmelser Smålandsstenar (Sweco 2010). Utredningen visar bl.a. på 

flödestider för vatten nom olika zoner från vattentäkten. Utifrån utredningen finns det 

inget som tyder på att några problem bör uppstå med en begravningsplats inom aktuellt 

område. Planförslaget utgår även från att regler för hantering av dräneringsvatten från 

begravningsplatser följs av huvudmannen för begravningsplatsen. Därmed ter det sig 

rimligt att tillåta anläggande av begravningsplats inom aktuellt område. 

 Eventuella framtida vägförbindelser som ännu inte är belslutade kan inte behandlas i 

denna detaljplan.  

 Planens uppdrag har varit att upprätta planförslag för Centrumändamål (Samlingslokal 

C1) och Begravningsändamål (M). Planförslaget tar inte ställning till hur Gislaveds 

kommun ska hantera religiösa samfund. 

 

6. Bostadsrättföreningen Elghammar 

 Vi anser inte att man skall anta denna detaljplan eller bevilja någon form av bygglov 

innan det är klarlagt och bestämt hur vägarna skall dras i hela området. Vi är en 

bostadsrättsförening med 22 radhus Na Långgatan 93-135 och vi är bl.a. grannar med 

Demex AB. 
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Kommentar: 

 Planens uppdrag har varit att upprätta planförslag för Centrumändamål (Samlingslokal 

C1) och Begravningsändamål (M). I uppdraget har inte funnits några direktiv om att 

förlaget ska invänta något förlag till ny väg.  

 

Övrigt: 

 
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott 2017-05-09 

 Beslutade att det i detaljplanen skall göras ett tillägg med syfte att tydliggöra att Bröderna 

Kristen Gemenskap har fått tillstånd att bedriva begravningsverksamhet med följande 

text: 

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 7 mars 2011 (dnr 204-5003-10) om tillstånd för 

trossamfundet Bröderna Kristen Gemenskap i Smålandsstenar att anordna och hålla en 

enskild begravningsplats på den då aktuella fastigheten Åtterås 4:2 i Gislaveds kommun. 

Tillståndet beviljades med villkor. Länsstyrelsen i Östergötland har gett Bröderna Kristen 

Gemenskap anstånd att redovisa att villkoren följts. Tillståndet är möjligt att använda på 

annan fastighet så länge villkoren i tillståndet följs. 
 
 
Sammanfattning av förändringar efter granskningstiden  
 

 Utifrån inkomna yttranden under granskningstiden föreslås inga förändringar av 

granskningsförslaget inför godkännande/antagande.  

 Texten kompletteras enligt Bygg- och miljönämndens arbetsutskotts beslut. 

 
Gislaved 2017-05-12 

 

 

 

Per-Åke Gustafsson   Sven Hedlund 

Planarkitekt    Stadsarkitekt 

 

 



Utökat planförfarande 
Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 
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Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) 

AGANDEHANDLING

Planens beteckning  -

Antagen av Kf  -

Vunnit Laga kraft  -

Genomförandetiden slut -

Detaljplan för del av 
VILLSTADS HAGHULT 1:16
Bröderna Kristen Gemenskap

i Smålandsstenar

Gislaveds kommun, Jönköpings län

Lämpliga bilder/

ritningar

Gislaved 31 oktober 2016
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SÅ HÄR GÖRS EN DETALJPLAN
Utökat planförfarande

Se mer på Boverkets hemsida:
http://www.boverket.se/vagledningar/pbl-kunskapsbanken

UPPDRAG Framtagandet av detaljplaner regleras i plan- och bygglagen.
På ansökan från t.ex. fastighetsägare eller beställning från 
kommunstyrelsen beslutar bygg- och miljönämnden att 
detaljplan skall arbetas fram.

SAMRÅDS-
REMISS

Den första planskissen utarbetas. Den sänds till berörda 
fastighetsägare,  länsstyrelsen, kommunala myndigheter och 
sammanslutningar som har väsentligt intresse av förslaget. 
Annonsering sker i lokala dagstidningar. Förslaget ställs ut i 
kommunhuset och lokalt på t.ex. Bibliotek. Ett samrådsmöte 
anordnas.

Antagandet anslås på kommunens anslagstavla. De som 
senast under granskningstiden lämnat skriftliga synpunkter 
som inte har blivit tillgodosedda underrättas med brev. Dessa 
har tre veckor på sig att överklaga kommunens beslut till 
mark och miljödomstolen vid Växjötingsrätt. Överklagan 
skickas till Gislaveds kommun, kommunstyrelsen 332 80 
Gislaved. 

ÖVERKLAGANDE

Beslutet om antagande vinner laga kraft när tiden för 
överklagande har gått ut och ingen valt att överklaga planen. 
Länsstyrelsen kan på eget initiativ pröva och upphäva 
beslutet. Om planen överprövas vinner planen laga kraft först 
då ärendena är avgjorda och planen godkänd.

LAGA KRAFT

De synpunkter som framförts sammanställs i en samråds-
redogörelse. Förslaget bearbetas med utgångspunkt från 
remissvaren.

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE

Det nya förslaget ställs ut för granskning. Annonsering 
sker i lokala dagstidningar. Berörda underrättas med brev. 
Granskningstiden är normalt 3 veckor. Under tiden kan 
anmärkningar framföras skriftligen till Gislaveds kommun, 
bygg- och miljönämnden 332 80 Gislaved. Dessa 
redovisas i ett utlåtande som efter granskningstiden skickas 
till de som inte fått sina anmärkningar tillgodosedda.

GRANSKNING

Planförslaget antas av kommunfullmäktigen eller av bygg- 
och miljönämnden.

ANTAGANDE
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Gislaveds kommun

Handlingar

• Planbeskrivning
• Behovsbedömning
• Fastighetsförteckning
• Plankarta med grundkarta och bestämmelser

PLANOMRÅDE

Översikt Smålandsstenar

NORR
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SAMMANFATTNING
Förslagets syfte är att ge Bröderna Kristen Gemenskap som är i behov av ny samlingslokal möjlighet att 
uppföra en ny samlingslokal på del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16 i norra delarna av Smålandsstenar. 
I anslutning till samlingslokalen planläggs även mark för begravningsändamål. Området avgränsas av 
Borlångsvägen och gamla häradsvägen. Området består idag av skogsmark som ägs till övervägande del 
av Gislaveds kommun.

Ortofoto planområdet

Illustration som ger en bild av en möjlig användning av planområdet

Borlångsvägen

gamla häradsvä
gen

gamla häradsvä
gen

Ill ion bild a öjlig ändnin lan åde
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Del av VILLSTADS-HAGHULT 1:16                            ILLUSTRATIONSPLAN
Bröderna Kristen Gemenskap

Gislaved 31 oktober 2016

Sven Hedlund
Stadsarkitekt 

Per-Åke Gustavsson
Planarkitekt
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PLANBESKRIVNING 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Bröderna Kristen Gemenskap har behov av ny samlingslokal. Planens syfte är att pröva om det är lämpligt 
att anlägga en samlingslokal och begravningsplats på del av fastigheten Villstads-Haghult 1:16. Området 
ligger i norra delen av Smålandsstenar och avgränsas av Borlångsvägen och gamla häradsvägen. Området 
består av skogsmark och ägs till övervägande del av Gislaveds kommun.

Plandata

Läge och areal
Området är beläget i norra delen av Smålandsstenar och omfattar del av fastigheten Villstad-Haghult 1:16.

Planen omfattar ca. 2,5 ha.

Markägoförhållanden
Största delen av planområdet, fastigheten Villstad-Haghult 1:16 ägs av Gislaveds kommun. Fastigheten 
Kollåkerskog 1:9 som berörs i en begränsad omfattning är privatägd.

Detaljplan för 
del av VILLSTADS HAGHULT 1:16
Bröderna Kristen Gemenskap
Gislaveds kommun, Jönköpings län

1:16

KOLLÅKERSKOG
 1:9

Mark med lila markering ägs av Gislaveds kommun. Övrig mark är privatägd.

PLANOMRÅDE
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Tidigare ställningstaganden

Översiktsplaner
I den fördjupade översiktsplanen för Smålandsstenar och Skeppshult (antagen av Kf 1999) är området 
utpekat som närströvområde. Området berör i begränsad omfattning närströvområdet för Smålandsstenar, 
då stora delar av marken runt samhället ingår i närströvområdet. 
Denna begränsade del av närströvområdet  kan därmed på goda grunder användas för utpekad 
användning.

Gällande detaljplaner
För området fi nns ingen gällande detaljplan. 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR & KONSEKVENSER 
 

Natur
Marken inom planområdet består av skogsmark, bestående av blandskog, gran och tallskog med inslag av 
björk och rönn.
 

Geotekniska förhållanden
En översiktlig geoteknisk utredning har upprättats av Gunnar Karlsson Bygg och Geokonstruktioner AB.
”Villstad Haghult 1:16 Översiktlig geoteknisk undersökning (Arb. Nr. 16144)”
Se utdrag ur undersökningen sidan 12.
 
Radon
Radon är en ädelgas som bildas när det radioaktiva grundämnet radium sönderfaller. Vid sönderfallet 
sänder de ut strålning som kan skada cellerna i luftvägar och lungor. Radon kan fi nnas i berggrunder, 
grundvatten och byggmaterial. 

Planområdet klassas enligt upprättad översiktlig geoteknisk undersökning som normalradonmark. Mot 
bakgrund av utförda mätningar är undersökningens rekommendation att byggnation anpassas till att 
marken utgörs av normalradonmark. Åtgärdskravet vid byggnation på normalradonmark är att byggnader 
utförs radonskyddande.

Förorenad mark
Några kända föroreningar fi nns inte i området eller dess omedelbara närhet. Baserat på platsens historia 
bedöms risken för markföroreningar vara liten och inga ytterligare utredningar har genomförts.

Fornlämningar och kulturminnen
Inom planområdet fi nns inga kända formlämningar eller kulturminnen och inga vidare utredningar bedöms 
behövas. 

Utdrag ur kulturmiljölagen
SFS 1988:950

1 kap. Inledande bestämmelser 
1 § Det är en nationell angelägenhet att skydda och vårda kulturmiljön
Ansvaret för kulturmiljön delas av alla. Såväl enskilda som myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet 
mot kulturmiljön. Den som planerar eller utför ett arbete ska se till att skador på kulturmiljön undviks eller 
begränsas
 
2 kap. Fornminnen 
Fornlämningar och fornfynd
6 § Det är förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 
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Ingrepp i fornlämning
10 § ...Om en fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, ska arbetet omedelbart avbrytas till 
den del fornlämningen berörs. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandet till länsstyrelsen. 
12 § Den som vill rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat sätt 
ändra eller skada en fornlämning ska ansöka om tillstånd hos länsstyrelsen.
Länsstyrelsen får lämna sådant tillstånd endast om fornlämningen medför hinder eller olägenhet som inte 
står i rimligt förhållande till fornlämningens betydelse.

Förändring
Detaljplanen tillåter ändamålen samlingslokal (C1), begravningsändamål (M) och teknisk anläggnig, 
transformatorstation (E).

Stora delar av skogen inom området som planläggs för samlingslokal kommer att avverkas. Marken där 
skogen avverkats kommer till stora delar att bebyggas eller hårdbeläggas. Förslaget styr inte var och 
hur byggnader och parkeringsytor ska placeras, förutom de områden som avsätts med prickmark. Inom 
planområdet kommer det förutom samlingslokal med parkeringsplats att anläggas begravningsplats. Av 
trafi ksäkerhetsskäl kommer det inte bli tillåtet att uppföra bebyggelse i direkt anslutning till Borlångsvägen, 
marken beläggs med s.k. prickmark.

Inom området för begravningsändamål blir sannolikt bara begränsade områden hårdbelagda. 
Marken ska anordnas så att minst en meters djup ska fi nnas mellan kista till högsta normala 
grundvattennivå. 

För att säkerställa att ny bebyggelse eller parkering inte uppförs i direkt anslutning till angränsande fastighet 
i öster, avsätts en del av planområdet i anslutning till befi ntlig vägkorsning med s.k. ”prickmark”. Området 
som inte får bebyggas ska vara planterat med träd och buskar, vilket även kan innebära att befi ntlig 
växtlighet bevaras. Parkeringsplatser får inte anläggas inom detta område. Bestämmelserna syftar till att 
minimera risken för störningar både för verksamheten och för boende på angränsande bostad.

Området som planläggs för transformatorstation kommer att ligga i anslutning till området som inte 
får bebyggas för att minimera risken att denna ska inskränka på placering av bebyggelse inom övriga 
området.

Bebyggelse
Inom planområdet fi nns idag ingen bebyggelse.

Motstående sida om gamla häradsvägen i öster och Borlångsvägen i norr fi nns bostadsfastigheter. Längre 
öster om planområdet fi nns ytterligare bostäder samt industrifastigheter. 

Förändring
Inom området som planläggs för användning C1 är intentionen att en samlingslokal ska uppföras. 
Byggnader får uppföras till en maximal nockhöjd av 10 meter. 
Inom område som planläggs för begravningsändamål får erforderliga byggnader för skötsel av 
begravningsplatsen, såsom redskapsbod och dyl. uppföras. 

Gator och trafi k
Planområdet trafi kförsörjs från Borlångsvägen via väg 26 (Nissastigen).

Trafi kverket är väghållare för väg 26.
För Borlångsvägen fi nns det en vägsamfällighet.

Förändring 
Trafi ken bedöms inte bli så omfattande till området så att några åtgärder behöver vidtas på angränsande 
vägar. Det är endast vi några få tillfällen varje år som trafi k-mängderna kan förväntas bli lite större än 
normalt. Då är det främst på helgdagar när trafi ken på väg 26 normalt inte är så intensiv som trafi ken kan 
bli intensivare till och från samlingslokalen. Därmed förväntas det inte fi nnas några behov att vidta åtgärder 
i anslutning till väg 26 eller på Borlångsvägen för att klara framtida trafi k. För gamla häradsvägen tillåts bara 
in- och utfarter utefter området som planläggs för begravningsändamål. Det blir tillåtet att anlägga max 
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2 st. in-och utfarter av max bredd av 10 metar från Borlångsvägen och max 2 st. in-och utfarter av max 
bredd av 10 meter från gamla Häradsvägen. Från området som ska vara planterat med träd och buskar 
blir det inte tillåtet att anlägga några utfarter

Gång- och cykelvägar
Gång- och cykelvägar fi nns inte fram till planområdet. 

Förändring 
I kommunens ”Plan- och handlingsprogram för utbyggnad av gång- och cykelvägar” fi nns det under 
stycket ”vision” nya utpekade gång- och cykelväg utefter Södra Långatan och utefter väg 26.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Kommunala ledningar för vatten och avlopp fi nns längs med Borlångsvägen. Vatten och spillvatten kan 
anslutas till dessa ledningar. Kommunen anvisar i samråd med fastighetsägare lämplig anslutningspunkt för 
ledningarna vid fastighetsgräns.

Dagvatten
Det är kommunens ansvar att tillhandahålla vattentjänster inom kommunens verksamhetsområde för VA, 
vilket även innefattar dagvatten. Dagvattnet skall om möjligt fördröjas, och renas på aktuell fastighet innan 
det leds till recipient. Fastighetsägaren skall föreslå och i samråd med personal på kommunens tekniska 
förvaltning och miljöenhet utföra åtgärder för att dagvattnet ska hanteras på ett lämpligt sätt.

Dräneringsvatten från begravningsplats
Hanteringen av det vatten som tas om hand på en begravningsplats regleras i Miljöbalkens 9. Kap.

Dräneringsvatten som lämnar begravningsplatsen betraktas som avloppsvatten och ska därmed renas. 
Reningen kan ske på plats under förutsättning att en lämplig reningsanläggning inrättas. Huvudmannen för 
begravningsplatsen ska med hjälp av sakkunnig lämna förslag på hur reningsanläggningen ska utformas. 
Inrättande av anordning för rening av avloppsvatten ska i förväg anmälas till bygg- och miljönämnden.

Gång- och cykelvägar i närområdet
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Dräneringsvatten från begravningsplatser med kistbegravning kan, om inte vattnet hanteras på rätt sätt, 
förorena grundvattnet. Det är främst närsalter (kväve/fosfor) och patogener som förorenar vattnet. För att 
minska risken att grundvattnet förorenas då begravningsplatsen är belägen nära en kommunal vattentäkt 
ska följande åtgärder göras: 

1. Dräneringsvattnet från begravningsplatsen ska ledas till spillvattenledningen, alternativt renas  
 på fastigheten i en av miljöenheten godkänd anläggning och sedan ledas till dagvattenledningen.  
 Om dräneringsvattnet leds till spillvattenledningen ska avgift betalas enligt gällande VA-taxa. 
2. Begravningsplatsen ska vara belägen minst 250 meter från dricksvattenbrunn. Den    
 närmaste brunnen är belägen på fastigheten Kollåkerskog 1:19 ca 270 meter norr om den   
 tänkta begravningsplatsen. Då grundvattnets fl ödesriktning är i väst-östlig riktning anser vi inte 
 att begravningsplatsen kommer att påverka kvaliteten på vattnet i brunnen på fastigheten   
 Kollåkerskog 1:19. 
3. Minst en meters (1,0 m) djup ska fi nnas mellan kista till högsta normala grundvattennivå och till  
 berggrunden. 
4. Den tänkta begravningsplatsen inom aktuell detaljplan är belägen utanför vattenskyddsområdets  
 tertiära zon. (Se bilaga) Vattenskyddsbestämmelserna är således inte tillämpbara i detta område.  
 Den primära vattenskyddszonen avgränsas så att fl ödestiden från yttre gränsen motsvara
 100 dygn till närmaste uttagsbrunn. Den sekundära vattenskyddszonen avgränsas så 
 att fl ödestiden från yttre gränsen motsvarar 365 dygn till närmaste uttagsbrunn. Den tertiära   
 skyddszonen motsvarar den grundvattendelare som uppkommer vid drift med dimensionerande  
 uttag i brunnarna. Den tertiära skyddszonens gräns följer gränsen mellan den genomsläppliga 
 isälvsavlagringen och tätare jordarter, huvudsakligen morän. 

(Hämtat ur vattenskyddsbestämmelser Smålandsstenar framtaget av Sweco 2010. Dessa 
skyddsbestämmelser är ej antagna ännu av Länsstyrelsen.)

Om dessa punkter följs av huvudmannen för begravningsplatsen är bedömningen att inrättande 
av begravningsplats på den tänkta platsen inte kommer förorena grundvattnet i vattentäkten för 
Smålandsstenar eller för fastigheten Kollåkerskog 1:19.Tillstånd för markavvattning kan komma att krävas. 
Tillstånd söks hos Länsstyrelsen. 

El- Teleledningar
Utefter befi ntliga vägar samt inom befi ntligt bostadsområde i öster, fi nns ledningar. För att säkerställa säker 
elleverans till anläggningen planläggs område för transformatorstation inom planområdet. Stationen får 
anläggas i anslutning till området som ska vara beväxt med träd och buskar. Minsta tillåtna avstånd mellan 
transformatorstation i byggnad och brännbar byggnadsdel eller brännbart upplag är 5 meter. Ett 4 meter 
brett u-område för elledning säkerställs inom område med ”s.k. prickmark. ”Inom området får inte vidtas 
åtgärd som kan hindra eller försvåra bibehållandet av starkströmsanläggningarna.”
 
Energi
Fjärrvärme- eller gasledningar fi nns inte i anslutning till området.

Miljö, hälsa och säkerhet
Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer är ett styrmedel för att kontrollera miljöpåverkan och berör främst luft, vatten och buller. 

Luft
På platsen fi nns inga mätningar gjorda på luftkvaliteten, men de ämnen som bidrar till försämrad 
luftkvalitet mest i länets tätorter är kvävedioxid och partiklar (PM10) som skapas av fordonstrafi ken. Enligt 
Trafi kverkets trafi kfl ödeskarta(http://vtf.trafi kverket.se/SeTrafi kinformation) är trafi kmängden utmed väg 26 i 
centrala Smålandsstenar ca 6810 fordon ÅDT, varav ca 920 lastbilar. På en öppen väg krävs fordonstrafi k 
på cirka 30 000 fordon för att det ska vara aktuellt att göra en närmare värdering av luftkvaliten.  

Den ökade trafi kmängden som en exploatering medför kommer inte upp i fordonsmängder som gör att det 
fi nns risk att överskrida luftkvalitetsnormen.
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Vatten
Det fi nns inget ytvatten i området. 

Detaljplanen bedöms inte påverka vattenkvalitetsnormen. 

Buller
Området förväntas inte påverkas negativt av buller från genomfartstrafi k från väg 26 eller från 
Borlångsvägen. Buller från trafi k till och från planområdet förväntas inte i någon stor omfattning påverka 
omgivningen negativt.

Detaljplanen bedöms inte påverka riktvärden för buller.

Brand och explosionsrisk

Farliga godstansporter 
Antalet fordon som transporterat farligt gods bedöms vara så pass få att inga åtgärder krävs för att 
förhindra olyckor.

Översvämning 
Enligt kommunens kartor över lågvattenkartering bör det inte fi nnas någon risk för översvämningar i 
området.  

ADMINISTRATIVA FRÅGOR
Tidsplan
Planen hanteras med utökat planförfarande och ska efter samråd och granskning antas av 
kommunfullmäktige. 

Preliminär tidsplan
Beslut om samråd, Bygg- och miljönämnden -   nov.  2016
Beslut om granskning, Bygg- och miljönämnden -  mars    2017
Beslut om godkännande, Bygg- och miljönämnden -  maj    2017
Beslut om antagande, Kommunfullmäktige -   juni   2017

Detaljplanen vinner laga kraft tre veckor efter att den antas i kommunfullmäktige om den inte överklagas.

Lågpunktskartering

PLANOMRÅDE
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Genomförandetid
Genomförandetiden är på fem år och räknas från den dagen planen vunnit laga kraft. Detta innebär att 
detaljplanen inte får ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares bestridande under 
denna tiden.

Huvudmannaskap
Någon allmän platsmark fi nns inte inom planområdet. 

Ansvarsfördelning
All mark inom planområdet kommer att ingå i kvatersmarken och kommer därmed att ägas och skötas av 
framtida fastighetsägare.

EKONOMISKA FRÅGOR
Kostnader
Kostnader som området genererar är kostnader upprättande av detaljplan med tillhörande utredningar. 

Intäkter
Kommunens intäkter kommer främst genom markförsäljning.

TEKNISKA FRÅGOR
Geoteknik
En översiktlig geoteknisk utredning har upprättats av Gunnar Karlsson Bygg och Geokonstruktioner AB.
Villstad Haghult 1:16 Gislaved Ny detaljplan. Översiktlig geoteknisk undersökning (Arb. Nr. 16144)

Utdrag ur utredningen:

”Utvärdering och rekommenda� oner

Grundläggning av byggnad
Grundläggning av byggnader kan u� öras på naturligt lagrad sand eller kontrollerad packad fyllning av 

frik� onsmaterial med utbredda grundpla� or eller kan� örstyvad betongpla� a.

Mot bakgrund av förekommande mull torv och gy� jeskikt krävs utski� ning av all organisk jord som ersä� s med 

skiktvis packad frik� onsjord. Vid mosspar� et i nordöstra delen av området blir utgrävningsdjupet minst 2,5 meter. 

Denna del av området ligger dessutom lägst och fyllning � ll en högre nivå än nuvarande kommer a�  krävas.

I samband med projektering bör komple� erande geoteknisk undersökning u� öras, när byggnadernas storlek och 

lägen är bestämda för a�  erhålla erforderliga jordparametrar.

Begravningsplats
För anläggande av begravningsplats krävs a�  jorden är dränerad � ll erforderliga djup för jordsä� ning. De� a 

kan innebära a�  man behöver dränera av området � ll e�  bestämt djup. Dräneringsdjupet kommer troligtvis a�  

bestämmas av på vilket djup man vill släppa ut grundva� net i recipient eller liknande. 

Det kan också krävas a�  marknivån höjs från nuvarande nivå. De� a gäller framförallt i sydvästra delen av 

planerad begravningsplats (Geoteknisk utredningen vid punkt 10 på ritning G1), där nuvarande marknivå är 

lägst och grundva� ennivån högst. Man bör också ta hänsyn � ll a�  grundva� ennivån är högre vid nederbördsrika 

perioder, snösmältning mm.

I nordvästra delen, fi nns moränjord under sanden på 0,7 resp. 1,05 meter under markytan. Moränen är ställvis 

stenig och blockig. För a�  sten och block inte ska försvåra vid jordsä� ning bör moränen grävas om varvid men 

sorterar bort sten och block � ll erforderliga djup.”
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Det krävs tillstånd enligt begravningslagen (1990:1144) att anordna en enskild begravningsplats. Tillstånd 
söks hos Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Länsstyrelsen i Jönköpings län beslutade 7 mars 2011 (dnr 204-5003-10) om tillstånd för trossamfundet 
Bröderna Kristen Gemenskap i Smålandsstenar att anordna och hålla en enskild begravningsplats på den 
då aktuella fastigheten Åtterås 4:2 i Gislaveds kommun. Tillståndet beviljades med villkor. Länsstyrelsen i 
Östergötland har gett Bröderna Kristen Gemenskap anstånd att redovisa att villkoren följts. Tillståndet är 
möjligt att använda på annan fastighet så länge villkoren i tillståndet följs.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

Servitut och ledningsrätt
Servitut och andra särskilda rättigheter fi nns upptagna i fastighetsförteckningen.

Ansvaret för att trygga rättigheten för el- och teleledningar åvilar respektive ledningsinnehavare. Detta kan
ske antingen genom ledningsrätt eller servitut. 

Fastighetsbildning 
Planutformningens intention innebär att del av Villstads-Haghult 1:16 efter fastighetsbildning övergår till 
Bröderna Kristen Gemenskaps fastighetsbolag. En begränsad areal (Kollåkerskog 1:9) i anslutning till 
Borlångsvägen som är privatägd, bör också ingå i fastigheten.

Medverkande tjänstemän
Ansvarig handläggare för detaljplanen är Per-Åke Gustafsson Bygg- och miljöförvaltningen. I arbetet 
har dessutom stadsarkitekt Sven Hedlund, miljö-och hälsoskyddsinspektör Elisabeth Pagasz, 
exploateringschef Malin Larsson, VA chef Antti Vähäkari och gatuingenjör Mats Kindlund deltagit.

Gislaveds kommun, maj 2017

Per-Åke Gustafsson   Sven Hedlund
Planarkitekt    Stadsarkitekt
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BEHOVSBEDÖMNING
Om genomförandet av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas enligt 4 kap 34 § i Plan- och bygglagen (SFS 2010:900) och 
enligt 6 kap 11 § Miljöbalken (SFS 1998:808). Behovsbedömningen görs för att utreda om genomförandet 
av en detaljplan antas medföra betydande miljöpåverkan för vissa utpekade ändamål.

Platsens förutsättningar
Marken inom planområdet består idag av ett skogsområde.  Motsående sida om gamla Häradsvägen 
ligger en bostadsfastighet.

Området berör inga riksintressen, känsliga natur- och vattenmiljöer, kulturmiljöer eller fornlämningar. 
Området ligger ca 250 meter från vattenområde som enligt kommunens kartor är markerat som känsligt 
för föroreningar.

 
Fastigheten Villstads-Haghult 1:16 som ägs av Gislaveds kommun. 

Baserat på att området är skogsmark bedöms risken för markföroreningar vara liten. 

Planens styrande egenskaper
Detaljplanen tillåter att området får användas som besöksanläggning (R). Delar av området får användas för 
begravningsändamål (M). 

Planens tänkbara effekter
Landskapsbilden förändras när skogsmark övergår till bebyggelse och gravplats. Avvattningen kommer att 
öka när ytterligare ytor bebyggs och hårdbeläggs. Vid byggnation kan grundvattennivån behöva sänkas. 
Dagvatten som passerar genom en begravningsplats är enligt miljöbalken avloppsvatten och måste därför
renas. 

Marken inom planområdet bedöms som lämplig att exploatera och planens påverkan på miljön förväntas 
bli liten.

Gislaveds kommun, maj 2016

Per-Åke Gustafsson

Bilaga
Checklista behovsbedömning

Detaljplan för 
del av VILLSTADS HAGHULT 1:16
Bröderna Kristen Gemenskap
Gislaveds kommun, Jönköpings län



BILAGA: CHECKLISTA BEHOVSBEDÖMNING
Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen

påverkan
Berörs

ej
Kommentarer

Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor
Miljö 
Miljökvalitetsnormer 

X
Dag- och dräneringsvatten 
kan ev. påverka.

Miljömål (regionala)
X

Detaljplanen bedöms inte 
inverka på kommunens 
arbete att nå miljömålen.

Energi och naturresurser
Befi ntlig 
infrastruktur X

Planområdets läge är positivt 
då det ligger i anslutning till 
befi ntlig infrastruktur

Mark
X  

Skogsmarken som 
exploateras bedöms  inte ha 
något högt bevarandevärde.

Vatten

X

Planområdet ligger väster om 
grundvatten som är känsligt 
för föroreningar. Det är viktigt 
att inga föroreningar  sprids 
till detta grundvatten.

Riksintresse
Naturvård  X
Kulturmiljövård X
Infrastruktur X
Friluftsliv X
Jordbruk X
Kulturmiljö och landskapsbild
Stads- och 
landskapsbild

X

En välutformat område med 
begravningsplats kan bidra 
till att skapa en trevlig och 
fridfull miljö i anslutning till 
omgivande skogsområde.

Fornminne
X

Inom planområdet och i 
närheten av området fi nns 
inga kända fornminnen. 

Kulturhistorisk miljö X
Natur
Naturreservat X
Natura 2000 X
Växt- och djurliv X
Biotopskydd X
Områdes- och 
störningsskydd

X

Detaljplan för 
del av VILLSTADS HAGHULT 1:16
Bröderna Kristen Gemenskap
Gislaveds kommun, Jönköpings län
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Negativ påverkan Positiv påverkan Ingen
påverkan

Berörs
ej

Kommentarer
Stor Måttlig Liten Liten Måttlig Stor

Påverkan på vatten
Strandskydd X
Dagvatten

X

I och med att området 

exploateras och infi ltrations-

möjligheterna minskar ökar 

dagvattenavrinningen. Vatten 

från begravnings-platser 

klassas som avlopps-vatten. 

Därför krävs rening.

Grundvatten
X

Närheten till grundvatten som 
är känsligt för föroreningar bör 
baktas. 

Föroreningar  
Förorenad mark

X

Det fi nns inget som tyder på att 
skogsmarken innehåller några 
föroreningar.

Avfallshantering
X

Avfallshanteringen ska lösas 
inom fastigheten.

Hälsa (planens påverkan på människor)
Buller, trafi k

X
Planen bedöms inte medföra en 
ökning av trafi k som kan leda till 
buller

Buller, verksamheter X
Luftkvalitet X
Radon

X
Området befi nner sig i 
lågriskområde, därför krävs inga 
åtgärder mot markradon

Strålning, vibrationer och ljus X
Säkerhet
Trafi k X
Brand X
Explosion X
Översvämning X
Ras och skred X
Farligt gods X
Planer och program
Översiktsplaner

X
Enligt FÖP

Närströvområde
Gällande detaljplaner X
Pågående planläggning X
Mellankommunala intressen X

Miljöbedömning behövs

Miljöbedömning behövs inte X
Genomförandet ger mycket liten miljöpåverkan X
Genomförandet ger viss, men ej betydande 
miljöpåverkan
Genomförandet riskerar att medföra betydande 
miljöpåverkan
Andra lokaliseringsalternativ bör utredas

Kommunens bedömning

Handläggare: Per-Åke Gustafsson
Datum:  feb.  2017 
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Uppgifter om grundkartan

Upprättad och ajourföd av Kart- och mätenheten
i Gislaved fram till

Koordinatsystem i plan SWEREF 99 13 30
Höjdsystem RH2000

Kart- och mätchef
Marcus Josefsson

2017-04-20 Planens beteckning

Antagen av 
Kommunfullmäktige

Vunnit laga kraft

Skala 1:1000 (A2)Per-Åke Gustafsson
Planarkitekt

Genomförandetidens slut

Detaljplan för

del av Villstads-Haghult 1:16

Gislaveds kommun, Jönköping län.

Bröderna Kristen Gemenskap

Upprättad i maj 2017
Reviderad 2017-06-22

ANTAGANDEHANDLING

Sven Hedlund
Stadsarkitekt
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HöjdpunktÒ
147,3

Ensamstående barrträd/Lövträdf G

Barrskog/Lövskogp n

M

Dike, Kant

Körbanas kant

Nivåkurvor155

Gång o cykelväg

Allmän- offentlig och
industribyggnad, takkontur
Allmän- offentlig och
industribyggnad, husliv
Byggnad, takkontur

Byggnad, husliv

Uthus

Skärmtak

Grundkartans beteckningar
Fastighetsgräns

Trakt/Kvartergräns

Gränspunkter

Ledningsrätt/Servitut

Registernummer1:2

RegistområdeBroaryd

Rutnätg

Borlångsvägen

gamla häradsvägen

PLANBESTÄMMELSER

Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar.

Endast angiven användning och utformning är tillåten.

Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR

Planområdesgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Administrativ gräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN

Kvartersmark

E Transformatorstation

C1
Samlingslokal

M Begravning

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR KVARTERSMARK

Begränsning av markens utnyttjande

. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . .
Marken får inte förses med byggnad

Höjd på byggnader

)
—

0,0 Högsta nockhöjd är 0,0 meter

Utförande

b1
Kistbotten ska placeras minst 1 meter över högsta normala
grundvattennivå och berggrund

Markens anordnande och vegetation

n1
Endast .80 % av arealen får hårdgöras

n2
Marken ska vara planterad med träd och buskar. Parkering
får ej anordnas.

Stängsel och utfart

( ( ( (

l
l

Ø

Ø Körbar förbindelse får inte anordnas

Max två utfarter á 10 meter får anordnas mot Borlångsvägen och max två utfarter á
10 meter mot gamla häradsvägen.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER

Genomförandetiden är 5 år.

Markreservat för allmännyttiga ändamål

u Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-06-14 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §187 Dnr: KS.2016.228

Antagande av detaljplan för Villstads Haghult 1:16 i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar syftar till att
möjliggöra en större samlingslokal, parkeringsytor och en begravningsplats i
utkanten av nordvästra Smålandsstenar för Bröderna Kristen Gemenskap.
Området består av skog och ägs till största delen av kommunen och en mindre
yta tillhör fastighet 1:9, Kollåkerskog. Området avgränsas i norr av
Borlångevägen och i sydöst av Häradsvägen.

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med bygg- och miljöförvaltningen
noterat en redaktionell felskrivning i plankartan i handlingarna för antagande i
kommunfullmäktige. I plankartan beskrivs planbestämmelsen C1 som
”centrum” där det ska stå ”samlingslokal”, vilket är beskrivet i både
planbeskrivningen och i plankartan som ställdes ut för granskning. Det bör
därför ändras innan antagande i kommunfullmäktige för att undvika
otydligheter.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 24 maj 2017, § 69
Detaljplan för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar
Plankarta för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar
Plankarta för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar utställningsversion
Granskningsutlåtande Villstads-Haghult 1:16 Smålandsstenar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2017

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till kommunstyrelseförvaltningen att ändra i beskrivningen av
planbestämmelsen C1 från centrum till samlingslokal , samt

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar.

Expedieras till:
Avd. för hållbar utveckling
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §217 Dnr: KS.2016.228

Antagande av detaljplan för Villstads Haghult 1:16 i Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Detaljplanen för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar syftar till att
möjliggöra en större samlingslokal, parkeringsytor och en begravningsplats i
utkanten av nordvästra Smålandsstenar för Bröderna Kristen Gemenskap.
Området består av skog och ägs till största delen av kommunen och en mindre
yta tillhör fastighet 1:9, Kollåkerskog. Området avgränsas i norr av
Borlångevägen och i sydöst av Häradsvägen.

Kommunstyrelseförvaltningen har i dialog med bygg- och miljöförvaltningen
noterat en redaktionell felskrivning i plankartan i handlingarna för antagande i
kommunfullmäktige. I plankartan beskrivs planbestämmelsen C1 som
”centrum” där det ska stå ”samlingslokal”, vilket är beskrivet i både
planbeskrivningen och i plankartan som ställdes ut för granskning.
Kommunstyrelsen beslutade därför den 14 juni 2017 att uppdra till
kommunstyrelseförvaltningen att ändra i beskrivningen av planbestämmelsen
C1 från centrum till samlingslokal inför att ärendet behandlas vid dagens
sammanträde för att undvika otydligheter.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 24 maj 2017, § 69
Detaljplan för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar
Plankarta för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar
Plankarta för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar utställningsversion
Granskningsutlåtande Villstads-Haghult 1:16 Smålandsstenar
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2017
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, § 187

Yrkande
Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Marie-Louise Dinäss (S):
Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta detaljplan för Villstads-Haghult 1:16 i Smålandsstenar.

Protokollsanteckning
Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet utan återkommer när ärendet
behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 30 augusti 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Styrdokument
Dokumenttyp: Program

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum: 2017-0619

Ansvarig: Bitr. Kommundirektör

Revideras: Vart 4:e år, 2:a året i mandatperioden

Följas upp: Årligen

1

Program för uppföljning och insyn av
verksamhet som utförs av privata utförare

Dnr KS.2017. 116
Förslag 2017-04-26



2

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Inledning............................................................................................................................. 3
2. Syfte................................................................................................................................... 3
3. Vision och mål.................................................................................................................... 3
3.1. Kommunfullmäktiges mål och styrdokument för upphandlade verksamheter.............. 3

4. Definition av privat utförare............................................................................................... 4
5. Uppföljningens syfte............................................................................................................ 4
6. Anvisningar till nämnder..................................................................................................... 4
6.1. Åtgärdsplan för uppföljning och tillsyn......................................................................... 4
6.2. Informationsskyldighet och allmänhetens insyn............................................................ 5

7. Organisation och ansvar..................................................................................................... 5
7.1. Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar................................................................. 5

8. Uppföljning......................................................................................................................... 6



3

1. Inledning

Kommunfullmäktige ska varje mandatperiod enligt 3 kap 19 b § anta ett program, som
säkerställer hur kommunen säkrar uppföljning och insyn i verksamheter som utförs av
privata utförare. Detta gäller från 1 januari 2015.

Enligt kommunallagen får kommuner lämna över verksamhet till privata utförare, dock med
undantag av myndighetsutövning eller om lag anger att en kommunal nämnd ska vara
utförare.

När verksamhet överlämnas till privat utförare är kommunen fortfarande ansvarig gentemot
medborgarna på samma sätt som om verksamheten bedrivs i egen regi. Hur det ska ske
anges i detta program. Det kan även medverka till att utveckla ett strategiskt förhållningssätt
när privata utförare anlitas.

Enligt Gislaveds kommuns Riktlinjer för styrdokument är detta ett styrande dokument och som
faller under rubriken Program. Lagstiftningen anger också begreppet ”program”, och att
antagandet ska ske av kommunfullmäktige. Det får inte delegeras.

2. Syfte

I nämndernas ansvar ingår att följa upp och kontrollera verksamheter som utförs såväl av
kommunala som av privata utförare. Planens syfte är att ge allmänheten insyn i verksamhet
som kommunen lämnar till privata utförare.

Kommunen ska som ägare se till att de kommunala bolagen ger allmänheten insyn i
verksamhet som de i sin tur överlämnar till privata utförare. Detta sker genom ägardirektiv
till bolagen, och som intas i Företagspolicy för Gislaveds kommun.

3. Vision och mål

Kommunfullmäktige fastställer visionen för kommunen.

Mål för nämnder och bolag beskrivs i de årliga planeringsdirektiven.

Målen gäller även för verksamhet som bedrivs i privat regi på uppdrag av dessa. Resultat och
uppfyllelse av målen återrapporteras i delårsrapport och i årsredovisning.

3.1. Kommunfullmäktiges mål och styrdokument för upphandlade
verksamheter

Kommunfullmäktige har antagit en policy för inköp och upphandling. Policyn ska ge

vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs att

kommunens inköp och upphandlingar görs i enlighet med gällande lagstiftning på området.
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4. Definition av privat utförare

Med privat utförare avses enligt kommunallagen 3 kap. § 18 c en juridisk person eller en
enskild individ, som har fått hand om vården av en kommunal angelägenhet, d.v.s. utför den
på uppdrag av kommunen eller helägt kommunalt aktiebolag.

En juridisk person är ett aktiebolag, handelsbolag, ekonomisk eller ideell förening eller
stiftelse. Även idéburna organisationer och kooperativa föreningar kan vara privata utförare.
Däremot avses inte hel- eller delägda kommunala bolag eller kommunala stiftelser.

Programmet gäller för verksamheter där kommunen är att betrakta som huvudman för en
angelägenhet. Kommunen är huvudman för en verksamhet både då verksamheten bedrivs av
en upphandlad utförare och då verksamheten bedrivs av utförare i ett valfrihetssystem.

Fristående förskolor och skolor är inte privata utförare utan är sina egna huvudmän och
omfattas inte. Dess verksamhet regleras genom den särskilda tillståndsgivningen.

5. Uppföljningens syfte

Uppföljningen har två övergripande syften:

 Kontrollera att verksamheten utförs i enlighet med förfrågningsunderlag, anbud och
avtal.

 Utgöra ett underlag i kommunens förbättringsarbete för att utveckla och förbättra
verksamhet och tjänster till medborgarna.

6. Anvisningar till nämnder

6.1. Åtgärdsplan för uppföljning och tillsyn

Varje nämnd ansvarar för att uppföljningen regleras i de avtal som tecknas med varje
utförare. I förfrågningsunderlag och avtal ska det också tydligt formuleras vilken information
som den private utföraren ska lämna till kommunen.

För att säkra uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata utförare är det
viktigt att definiera ansvar, tidsplan och former för återkoppling. Detta sker genom att en
åtgärdsplan utarbetas. Av denna ska framgå när och på vilket sätt avtal och verksamhet ska
följas upp.

Åtgärdsplanen ska innehålla:
 en sammanfattande beskrivning av nämndens uppföljningsansvar vad gäller inriktning

och omfattning
 vad som ska följas upp, t.ex. i form av nämndmål och indikatorer, ekonomisk status
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etc.
 hur utföraren medverkar vid uppföljning av verksamheten genom att exempelvis

lämna statistik, brukaruppföljningar och verksamhetsmått till nämnden
 i vilken form utföraren ska lämna rapport över inkomna synpunkter/klagomål från

medborgare, till nämnden.
 vem som ansvarar för att genomföra uppföljningen
 tidplan för ovanstående
 former för återkoppling av resultat till nämnd, utförare och allmänhet
 hur allmänhetens insyn ska tillgodoses

6.2. Informationsskyldighet och allmänhetens insyn

När kommunen begär det, är utföraren skyldig att lämna information som möjliggör för
allmänheten att få insyn i hur verksamheten utförs.

Kommunens begäran ska i normalfallet vara skriftlig. Informationen från utföraren ska, om
inte annat avtalats, lämnas i skriftlig form. Informationen ska ha koppling till upphandlingen
och den verksamhet som upphandlas och inte ställa högre krav än vad som är rimligt.
Den information som lämnas till kommunen ska inte anses utgöra företagshemligheter enligt
lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter.

Det är kommunen som ska tillhandahålla informationen till allmänheten. Nämnden avgör hur
informationen redovisas för allmänheten. Det kan till exempel handla om att rapport läggs ut
på kommunens webbplats. Vad informationen ska innehålla och hur omfattande den ska vara
beror på verksamhetens art. Ju mer kommunmedlemmarna är beroende av verksamheten
och ju mer skattemedel som går till den upphandlade verksamheten, desto större krav på
insyn kan ställas.

I förfrågningsunderlag och avtal ska det tydligt formuleras vilken information som den private
utföraren ska lämna.

När enskilda kan välja mellan olika utförare av en nämnds tjänster ska nämnden lämna
information om samtliga utförare. Sådan information ska vara saklig, relevant, jämförbar,
lättförståelig och lättillgänglig.

Utöver dessa krav ska en särskild klausul om meddelarfrihet skrivas in i relevanta
upphandlingsförfaranden.

7. Organisation och ansvar

7.1. Kommunstyrelsens och nämndernas ansvar

Kommunstyrelsen har även ett särskilt ansvar för att leda, samordna och ha uppsikt över
verksamheten i nämnder och kommunala aktiebolag.

Det är varje nämnds ansvar att säkerställa att all verksamhet bedrivs i enlighet med lagar och
föreskrifter. Relevanta mål och riktlinjer som är antagna i kommunen ska framgå i de
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förfrågningsunderlag som utgör underlag för upphandlingen samt i de avtal som tecknas med
den privata utföraren.

I nämnders ansvar ingår att följa upp och kontrollera verksamheten.

Innehållet i programmet påverkar endast förfrågningsunderlag och avtal i upp-
handlingar som ligger framåt i tiden.

8. Uppföljning

Planen syftar inte till att nya riktlinjer och mål för verksamheter ska tas fram.

Nämnders uppföljning och insyn regleras genom avtal med den privata
utföraren.

Uppföljningen följer befintliga tidpunkter för inlämnande av delårsrapport och
årsredovisning, som gäller för samtliga verksamheter.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §212 Dnr: KS.2017.116

Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av
privata utförare

Ärendebeskrivning
Från och med den 1 januari 2015 ska kommunfullmäktige under varje
mandatperiod anta ett program med mål och riktlinjer för sådana kommunala
angelägenheter som utförs av privata utförare. De nya bestämmelserna syftar
till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka
allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Privata utförare definieras i 3 kap. 18 c § kommunallagen som en juridisk
person eller enskild individ som har hand om vården av en kommunal
angelägenhet. En privat utförare är en helt privat aktör utan kommunalt
ägande. Det handlar om företagsformer som aktiebolag, stiftelser, ekonomiska
föreningar, enskilda firmor men också om idéburna organisationer och
kooperativa föreningar. Kommunala företag inkluderas inte i detta begrepp.

När verksamhet överlämnas till privat utförare är kommunen fortfarande
ansvarig gentemot medborgarna på samma sätt som om verksamheten bedrivs
i egen regi. Hur det ska ske anges i detta program. Det kan även medverka till
att utveckla ett strategiskt förhållningssätt när privata utförare anlitas.

Varje nämnd ska i avtal med privata utförare tillförsäkra sig information som
gör det möjligt att ge allmänheten insyn i den verksamhet som lämnats över till
en privat utförare (3 kap. 19a § KL). Detta sker genom att en klausul om
allmänhetens insyn finns med i förfrågningsunderlag och avtal. Informationen
ska ha koppling till upphandlingen och den verksamhet som upphandlas och
inte ställa högre krav än vad som är rimligt. I nämnders ansvar ingår att följa
upp och kontrollera verksamheten. Innehållet i programmet påverkar endast
förfrågningsunderlag och avtal i upphandlingar som ligger framåt i tiden.

Beslutsunderlag
Program för uppföljning och insyn av verksamhet som utförs av privata
utförare
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 26 april 2017
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, § 183

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Fredrik Sveningsson (L): Bifall till
förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta program för uppföljning och insyn av verksamhet som
utförs av privata utförare, daterat den 26 april 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Utses att justera 

Justeringens 
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Under
skrifter 

Organ 

Justerande 

Sammanträdesdatum 

Datum för 
anslags uppsättande 

Förvaringsplats 
för protokollet 

Sammanträdesdatum 2017-05-17 

Fastighet- och servicekontoret i Gislaved, kl 8.1 S - 8.30 

Lisbeth Åkestrand (M), ordförande 
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) 
Thomas Johnsson (S) 
Marina Josefsson (S) 
Sven-Göte Bolmenius (M) ersätter Marcus Ingelsbo (M) 
Rigo Fredriksson (M) ersätter Zuhidin Bahtanovic (M) 
Kenth Johansson (C) 
Charlotte Ström (KD) 
Pierre Svan ström (SD) 

Patrik Johansson, fastighet- och servicechef 
Ewy Olsson, sekreterare 
Knut Venholen, byggenhetschef 
Jerus Karlsson, ekonom 
Sara Wingren, ekonom 

Kenth Johansson (C) 

Kenth Johansson (C) 

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

Fasti~het- och servicenämnden 

2017-05-17 

Paragrafer 

Paragrafer 

Datum för 

60 - 60 

60 - 60 

2017-05-17 anslags nedtagande 2017-06-09 

Fastighet- och servicekontoret 

Underskrift ~ .. ~~ ............ . 
Ewy Olsson 

Utdragsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum 
2017-05-17 

Sida 
2(3) 

lusterares si,gnatur 

Fa §60 Dnr: FA.20 17.18 

Försäljning av fastighet 2017 
Uvekull 2:221, Malmgatan 17, Smålandsstenar 

Ärendebeskrivning 
Statens Bostadsomvandling AB (SBO) presenterade i juni 2015 sitt 
uppdrag och möjligheten att investera i Gislaveds kommun. De tar över 
en kommunal fastighet och genomför ombyggnad av fastigheten till 
trygghetsbostäder eller andra boenden för äldre. Därefter hyrs den 
tillbaka till kommunen med så kallad blockhyra. 

Efter genomgången och besök på några aktuella fastigheter ville SBO gå 
vidare med Malmgatan 17 i Smålandsstenar. I mars 2016 skrevs en 
avsiktsförklaring med SBO. Det innebar att SBO tillsammans med 
kommunen och en utsedd arkitekt bildar en arbetsgrupp som tar fram 
skisser och beslutsunderlag. Kommunstyrelsen beslöt att ansvaret för 
arbetsgruppen läggs på AB Gislavedshus. 

Därefter har arbetet fortskridit och i juni 2016 fick fastighetsnämnden i 
uppdrag att påbörja utflyttning av hyresgästerna i huset. Under hösten 
flyttade alla bostads hyresgäster till andra boenden. De sista 
lokal hyresgästerna kommer att flytta under maj månad. 

Trots avsiktsförklaringen med SBO kommer projektet att avbrytas. Det 
innebär att Fastighet- och servicenämnden står med en fastighet utan 
hyresgäster. Men nämnden har fortfarande kostnader för drift och 
skötsel. Eftersom det inte finns något behov av lokaler iSmålandsstenar 
för kommunens övriga förvaltningarna bör fastigheten Uvekull 2:221 
säljas så snart som möjligt. 

Fastigheten Uvekull 2:221 har ett bokfört värde på ca 4 370 tkr vid 
årsskiftet 2016/17. Dessutom tillkommer investeringen i 
parkeringsplatsen som Regionen utfört och där vår andel är 815 tkr. 
Byggnadens lokalyta är 2 918 m2 BRA. På plan I finns en lägenhet och 
ca I 100 m2 för lokaler. Plan 2 och 3 består av 18 lägenheter. 
Källarplanet består av tvättstuga, teknikutrymmen och lägenhetsförråd. 

Fastighet- och serviceförvaltningen föreslår att fastighet- och 
service nämnden föreslår kommunfullmäktige att fastigheten Uvekull 
2:221 säljs. 

Besl utsu nderlag 
KS § 78, 20 I 6-03-09.pdf 
A20 I - Plan 2.pdf 
Försäljning av fastigheten Uvekull 2:221, Malmgatan 17 Smålandsstenar, 2017-
05-10 
KS § 217, 201 6-06-2 I.pdf 
AOO I - Plan O - källarplan.pdf 
A I O I - Plan I - bottenplan.pdf 
Översikt Smålandsstenar.pdf 
A40 I - Plan 4.pdf 
L-I 0.1-00-0002.pdf 
A30 I - Plan 3.pdf 
Ks § 120-20 17-05-03 SBOs engagemang i Gislaveds kommun.pdf 

J Utdra,gsbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN 

Fastighet- och servicenämnden 

Fa §60 (forts) 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-05-17 

Fastighet- och servicenämnden beslutar 

att föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Uvekull 2:221 säljs. 

Paragrafen förklaras omedelbart justerad. 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
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3(3) 

lusterares si~natur Utdra~sbestyrkande 
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KÖPEKONTRAKT 

Säljare Gislaveds kommun (212000-0514) 

332 80 GISLAVED 

nedan kallad Kommunen 

 

Köpare AB Gislavedshus (556053-5204) 

Torggatan 3a 

332 32 Gislaved 

Nedan kallad Köpare 

 
Bakgrund/Köpeobjekt §1 

Härmed säljs och överlåts fastigheten Uvekull 2:221 i Gislaveds 

kommun i sin helhet, totalt 5 253 kvadratmeter.  

Då fastigheten Uvekull 2:221 är i behov av renovering alternativt rivning så har en 

oberoende värderare gjort en marknadsvärdering. Det är viktigt att konceptet 

med tillgängligheten för äldre kvarstår i och med försäljningen till AB 

Gislavedshus. 

 

Fastighetens, nedan kallad Köpeobjektets belägenhet framgår av 

bilagd karta – bilaga 1. 

 

 
Objektets skick §2 

Köparen har före kontraktets undertecknande beretts tillfälle att 

undersöka Köpeobjektets skick. 

 
Detaljplan §3 

Köpeobjektet omfattas av detaljplan SM 56, antagen av Kf 1988-04-21 

och lagakraftvunnen 1988-05-20. Detaljplanen är bland annat avsett för 

bostads- och vårdändamål, maximalt tre våningar högt. 

 
Köpeskilling §4 

Den totala köpeskillingen utgör 

TVÅMILJONERTREHUNDRAFEMTONTUSEN /2 315 000/ 

KRONOR. 

 

Köpeskillingen ska erläggas senast i samband med tillträdet. 

 
Köpebrev §5 

Så snart den totala köpeskillingen erlagts och samtliga villkor för köpet 

enligt §12 blivit uppfyllda, ska Kommunen låta upprätta ett köpebrev 

som överlämnas undertecknat och bevittnat till Köparen. 

 
Tillträde §6 

Köpeobjektet tillträds av Köparen tidigast första vardagen efter det att 

Kommunfullmäktiges beslut att godkänna detta avtal, vunnit laga kraft. 
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Intäkter §7 

Intäkter som tillfaller fastigheten innan ombyggnation eller rivning sker 

delas lika mellan AB Gislavedshus och Gislaveds kommun. 

 

 
Bygglov, miljötillstånd, §8 

rivning mm Köparen bekostar samt ansvarar för att ansöka om och följa 

erforderliga tillstånd från tillsynsmyndighet eller annan myndighet som 

krävs för att riva och bygga nytt samt bedriva planerad verksamhet. 
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Gravationsförhållande §8 

Kommunen garanterar att Köpeobjektet är fritt från inteckningar. 

 
Hyresavtal §9 

Finns inga gällande hyreskontrakt. 

 
Försäkring §10 

Kommunen står faran för att Köpeobjektet intill tillträdesdagen är 

fullvärdeförsäkrad. Inträffar ersättningsgill skada före tillträdesdagen ska 

avtalet stå fast. Försäkringsersättning tillkommer Köparen. 

 
Lagfartskostnader mm §11 

Lagfarts-, intecknings- och andra med köpet förenade kostnader svarar 

Köparen för. I övrigt gäller vad i kap. 4 JB eller eljest i lag stadgas om 

köp av fast egendom. 

 
Villkor §12 

Detta köpekontrakt gäller under förutsättning: 

 
Att Kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma 

genom laga kraft vunnet beslut. 

 
Vid återgång av köpet ska eventuell erlagd köpeskilling återbetalas. 

Någon ränta eller annan kompensation ska inte utgå. 

 
Tvist §13 

Tvist rörande tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol. 

 
Antal exemplar §14 

Detta köpekontrakt har upprättats i två likalydande exemplar, varav 

Köparen och Kommunen tagit var sitt. 

 
Ort och datum 

 
Gislaved 2017- Gislaved 2017- 

 
Säljare Köpare 

 
För Gislaveds kommun För AB Gislavedshus 

 

 
…………………………………………. ………………………………………. 

Ordförande Kommunfullmäktige VD 

Niclas Palmgren Malin Larsson 
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Malin Aronsson 

 

 
Säljarens namnteckningar bevittnas Köparens namnteckning bevittnas 

 

 
…………………………………………. ………………………………………. 

 

 
…………………………………………. ……………………………………… 



 

      Uvekull 2:221 - Malmgatan, Smålandsstenar 

o 

Bilaga 1 

 
 

maj 15, 2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Credits no t available. 
 

5 0 5    10   15   20   25   30   35   40   45   50   55   60   65   70   75   80   85   90   95 [m] 

 

1:1 000 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §216 Dnr: KS.2016.11

Försäljning av fastighet Uvekull 2:221 Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
i det tidigare projektet med SBO (Statens bostadsomvandling) som innebar att
Gislaveds kommun skulle sälja Uvekull 2:221 till SBO, skulle SBO genom
ombyggnation skapa ett konceptsboende för äldre (trygghetsboende) och
därefter hyra ut lokalerna till AB Gislavedshus i 25 år.

Projektet mellan SBO och Gislaveds kommun har avbrutits, vilket innebär att
fastighet- och servicenämnden nu står med en tom fastighet utan hyresgäster.
För kommunens övriga förvaltningars del, finns inget behov av lokaler likt dessa
i Smålandsstenar.

Eftersom behovet av bostäder i Gislaveds kommun för äldre är stort föreslås
att sälja fastigheten Uvekull 2:221 till AB Gislavedshus. Detta i syfte att
möjliggöra skapandet av nya attraktiva bostäder för äldre – antingen genom att
ombyggnation eller rivning/nybyggnation sker. Det är viktigt att konceptet med
tillgängligheten för äldre kvarstår i och med försäljningen till AB Gislavedshus.

En oberoende fastighetsvärdering har gjorts som har fastställt fastighetens
byggrätt/exploateringsvärde till 1 500 tkr. Fastigheten har även en 50 % andel i
gemensamhetsanläggningen, Uvekull GA:1, som består av en av Regionen
nyligen iordningsställd parkeringsyta med totalt ca 80 bilplatser. Kommunens
kostnadsandel för iordningsställandet uppgick till 815 tkr.

Byggrätt/Exploateringsvärde 1 500 tkr
Parkeringsplatser ca 40 (ca 20 tkr/plats) 815 tkr
Total 2 315 tkr

Sammantaget föreslår kommunstyrelseförvaltningen att köpeskillingen mellan
kommunen och AB Gislavedshus uppgår till 2 315 tkr för fastigheten Uvekull
2:221 samt tillhörande 40-talet p-platser genom andel i Uvekull GA:1,
gemensamhetsanläggning. Upprättat förslag till köpekontrakt innebär att
tillträde sker tidigast då kommunfullmäktiges beslut att godkänna
köpekontraktet vunnit laga kraft.

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden den 17 maj 2017, § 60
Orienteringskarta Uvekull 2:221
Köpekontrakt Uvekull 2:221, daterat den 14 augusti 2017
Värdering av Uvekull 2:221 daterad 5 juni 2017

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Margareta Lindgren (S), Maria
Gullberg Lorentsson (M), Fredrik Sveningsson (L), Peter Bruhn (MP) och Leif
Andersson (-): Bifall till förslaget.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 216 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att sälja fastigheten Uvekull 2:221 med tillhörande del i parkering till AB
Gislavedshus,

att godkänna upprättat köpekontrakt, daterat 14 augusti 2017,

att fastighetens inriktning ska vara med fokus på tillgänglighet för äldre och
övriga, samt

att uppdra till två av kommunens firmatecknare att underteckna avtalet.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Styrdokument
Dokumenttyp: Policy

Beslutat av: Kommunfullmäktige

Fastställelsedatum:

Ansvarig: Upphandlingschef

Revideras: Vart 4.e år eller vid behov

Följas upp:

Policy för inköp och
upphandling

Förslag 2017-04-28



Policy för inköp och upphandling

Policyn ska ge vägledning till hur förtroendevalda och anställda ska agera så att det säkerställs

att kommunens inköp och upphandlingar görs i enlighet med gällande lagstiftning på området,

(EU:s upphandlingsdirektiv och svensk lagstiftning).

En gemensam helhetssyn ska gälla för inköp och upphandling i kommunen. Det är

kommunens bästa som har företräde framför enskild verksamhets/förvaltnings/nämnds

intresse.

 Företrädare för Gislaveds kommun förutsätts:

- uppträda affärsmässigt på marknaden och utnyttja den konkurrens som finns genom

att ställa rimliga krav på de enskilda företagen och därmed underlätta för mindre

företag att kunna uppträda som leverantörer till kommunen

- skapa förutsättningar att genomföra den ”goda affären”

- säkerställa att varor, tjänster och entreprenader köps med rätt kvalitet till rätt pris

All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter.

Kommunen ska i alla sina inköp och upphandlingar ställa miljökrav. Kommunens
övergripande miljöpolicys och miljöstrategier ska följas.

Kommunen ska i alla upphandlingar ställa krav på social hänsyn.

Kommunens samlade kompetens ska tas tillvara för att genomföra så bra inköp och

upphandlingar som möjligt.

Kommunens förtroendevalda och anställda ska känna till och alltid använda de upphandlade

ramavtal som finns.

Kommunen ska i alla sammanhang ha ett affärsetiskt förhållningssätt.

Kommunens förtroendevalda och anställda ska handla på ett sådant sätt att de inte kan

misstänkas för att påverkas av ovidkommande hänsyn eller intressen i sitt arbete, t.ex.

genom att ta emot otillbörliga gåvor, tjänster eller förmåner från företag eller

privatpersoner som de har att göra med i tjänsten.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §211 Dnr: KS.2013.99 05

Policy för inköp och upphandling

Ärendebeskrivning
Ett förslag till policy för inköp- och upphandling har tagits fram.

Syftet med policyn är att vara en vägledning till hur förtroendevalda och
anställda ska agera så att det säkerställs att kommunens inköp och
upphandlingar görs i enlighet med gällande lagstiftning på området.

Kommunstyrelsen återremitterade förslaget till regler för inköp och
upphandling till kommunstyrelseförvaltningen den 4 juni 2013 med uppdrag att
utreda avsnitt 17, Sociala och etiska krav, särskilt vad gäller kollektivavtal och
meddelarfrihet. Av den anledningen beslutade kommunstyrelsen också den 4
juni 2013 att bordlägga förslag till policy för inköp och upphandling.

Detaljer om upphandlingsförfarandet beskrivs i regler.
I reglerna för inköp och upphandling har frågan utretts om möjligheten att
ställa krav på kollektivavtal vid upphandling.

Att ställa krav på att anbudsgivaren ska vara ansluten till kollektivavtal är inte
förenligt med lagstiftningen däremot är det möjligt att ställa arbetsrättsliga
villkor genom så kallade kollektivavtalsliknande villkor vilket även har
förtydligats i svensk lagstiftning från den 1 juni 2017.

Kollektivavtalsliknande villkor är enskilda arbetsrättsliga krav som måste
definieras och kunna kontrolleras. Det går således inte att ställa krav på att en
aktör ska uppfylla ett helt kollektivavtal.

Kommunstyrelsen tar beslut om Regler för inköp och upphandling och
kommunfullmäktige beslutar om Policyn för inköp och upphandling.

Beslutsunderlag
Förslag till Policy för inköp och upphandling daterad den 28 april 2017
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 31 maj 2017
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, § 180

Yrkande
Tommy Stensson (S): Att följande tillägg görs i dokumentet: Kommunen ska i
alla sina upphandlingar ställa krav på svenskt kollektivavtal och svensk
lagstiftning. Kommunen ska i alla upphandlingar ställa krav på att
huvudentreprenör är ansvarig för att underentreprenörer följer svenskt
kollektivavtal.

Niclas Palmgren (M) med instämmande av Fredrik Sveningsson (L) och Carina
Johansson (C): Bifall till liggande förslag och avslag på Tommy Stenssons (S)
yrkande.

Propositionsordning
Ordföranden ställer proposition på Tommy Stenssons (S) yrkande och Niclas
Palmgrens (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt
Tommy Stenssons (S) yrkande.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 211 (forts.)

Omröstning begärs. Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång:
Ja-röst för Tommy Stenssons (S) yrkande
Nej-röst för Niclas Palmgrens (M) avslagsyrkande.

Omröstningsresultat
Med 5 ja-röster för Tommy Stenssons (S) yrkande, 8 nej-röster för Niclas
Palmgrens (M) avslagsyrkande och två ledamöter som inte deltar beslutar
kommunstyrelsen att avslå Tommy Stenssons (S) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta förslag till Policy för inköp och upphandling daterad den 28 april
2017.

Protokollsanteckning
Peter Bruhn (MP) och Anders Gustafsson (SD) deltar inte i beslutet utan
återkommer när ärendet behandlas i kommunfullmäktige.

Reservation
Socialdemokratiska gruppen reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt
egna yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Gislaved Energiring AB Orgnr 556247-6514 Telefon 0371-589110
Box 181, 332 24 Gislaved www.gislavedenergi.se

Avtal anslutning och leverans av fjärrvärme till Näringsidkare

Följande avtal har upprättats mellan Gislaved Energiring AB, här kallad leverantören och med angiven kund, här kallad kund.
Kunduppgifter

Uppgifter om anläggning och anslutning

Fastighetsbeteckning Adress Effekt Anslutn.avgift Anslutn. datum
Mossarp Räddningsstationen,

Stegvägen 1
280 kW 336 000 2018-05-01

Anderstorp 9:455 Sim & Sporthallen,
Skolgatan 3

475 kW 313 000 Våren 2017

Anderstorp 9:455 Åsenskolan hus G och C,
Skolgatan 30

350 kW 232 000 Våren 2017

Anderstorp 9:455 Åsenskolan hus D, E och F,
Skolgatan 30

109 kW 72 000 Våren 2017

Anderstorp 9:455 Ekenskolan , Karlavägen 13 150 kW 100 000 Våren 2017
Anderstorp –Törås 2:64 Töråsskolan ,

Snickaregatan 10
186 kW 223 000 2018-05-01

Töråshallen, Brogatan 41 75 kW 80 000 2018-05-01
Anderstorp 9:455 Musikskolan, Storgatan 28 85 kW 102 000 2018-05-01
Anderstorp 8:101 Bibliotek, Storgatan 30 75 kw 91 000 2018-05-01
Anderstorp 9:338 Solrosens förskola,

Myrstigen 5
40 kW 48 000 2018-05-01

Anderstorp 9:77 Östergården, Österliden 7 160 kW 192 000 2018-05-01
Anderstorp-Törås 5:1 AMO-huset, Töråsvägen 16 410 kW 492 000 2018-05-01
Anderstorp 9:273 Vårdcentralen, Storgatan 25 80 kW 96 000 2018-05-01

Stationshuset, Brogatan14 20 kW 24 000 2017
Brogatan 18 30 kW 36 000 2017

SUMMA 2 525 2 437 000
Detta avtal för anslutning och leverans av fjärrvärme omfattar följande handlingar som gäller i nedanstående ordning:

1. Särskilda avtalsvillkor fjärrvärme näringsidkare
2. Leveransomfång och installation av undercentraler
3. Prislista fjärrvärme
4. Allmänna avtalsvillkor för näringsverksamhet

I avtalet angivna begrepp och definitioner skall, om inte annat uttryckligen anges eller annars följer av omständigheterna, anses
ha den betydelse som framgår av de allmänna avtalsvillkoren.

Detta avtal träder i kraft när avtalet undertecknats av bägge parter samt värmeleveransen har startat. Avtalet gäller till och med
2022-12-31. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen minst 1 år före avtalstidens utgång. Avtalet har upprättats i två (2)
likalydande exemplar av vilka parterna tagit var sitt.

Kundens underskrift Leverantörens underskrift

Namn

212000-0514

Organisationsnr

Gislaveds Kommun, Fastighetskontoret

Telefonr dagtid/kvällstid

Postnr och Postadress

E-postadress

Ort och Datum Ort och Datum

332 80 Gislaved



Gislaved Energiring AB Orgnr 556247-6514 Telefon 0371-589110
Box 181, 332 24 Gislaved www.gislavedenergi.se

§1 Leveransens omfattning
Leverantören förbinder sig att leverera och Kunden att motta avtalad värmeleverans i den omfattning och på de villkor
som anges i detta avtal jämte härtill hörande bilagor, innefattande vid var tid gällande allmänna avtalsvillkor för
Näringsidkare utarbetade av Svensk fjärrvärme eller motsvarande organ. Vid tidpunkten för avtalets ingående biläggs
gällande allmänna avtalsvillkor med avtalet.

§2 Energianvändning
Vid nyanslutning gäller den uppskattade energianvändning som angetts i avtalet.

§3 Pris och abonnerad effekt.
Kundens avtalade effektbehov fastställs och regleras på det sätt som framgår av prislistan.

§4 Anslutning
Kunden betalar anslutningsavgift med belopp och anslutningseffekt som angivits i avtalet. I anslutningsavgiften ingår
inkoppling av fastigheten till fjärrvärmenätet via fjärrvärmekulvert med avstängningsventiler utanför husvägg. Ev
sanering av förorenad mark ingår inte i anslutningsavgiften. Anslutningsavgift skall vara betald innan
fjärrvärmeleveransen startar. Om den uttagna effekten på fastigheten överskrider ansluten effekt debiteras ny
anslutningsavgift för den överskridande effekten, enligt då gällande prislista för anslutningar.

§5 Leveransgräns

Kunden svarar om inget annat anges i avtalet för anskaffning och installation av Kundens

anläggning(fjärrvärmecentralen). Mätutrustning (värmemätare och annan utrustning som behövs för kontroll av

förbrukningen) ägs och underhålls av Leverantören. Leveranspunkterna (förbindelsepunkterna) för fjärrvärmen är belägna

i respektive fastighets fjärrvärmecentral efter avstängningsventilerna till fastigheternas interna system enligt bilaga 2.

§6 Mätning

Mätning av levererad energimängd bestäms genom energimätning vid leveranspunkten. Avläsning av levererad timeffekt

och energimängd sker med fjärrkommunikation. Energiring installerar och bekostar mätanordningarna för fjärrvärme.

§7 Värmeleverans
Oberoende av avtalets giltighet kan värmeleverans tidigast påbörjas när Leverantören godkänt och provtryckt
fjärrvärmecentralen och mätutrustning är uppsatt.

§8 Ägarbyte
Kunden ska utan dröjsmål meddela Leverantören när fastigheten övergår till ny ägare samt uppge namn, adress och
telefonnummer till den nye ägaren. Kunden ska informera den nye ägaren om att fastigheten är ansluten till fjärrvärme.
Om den nye ägaren och Leverantören tecknar nytt avtal om fjärrvärmeleverans till fastigheten upphör innevarande avtal
att gälla utan föregående uppsägning när leverans enligt det nya avtalet påbörjas.

§9 Avtalstid
Avtalet gäller från datum för undertecknande till och med 2023-06-30. Uppsägning av detta avtal ska ske skriftligen
minst 1 år före avtalstidens utgång. Sker ej skriftlig uppsägning senast 1 år före avtalstidens utgång, är avtalet förlängt
med 3 år från varje därefter följande årsskifte.

§10 Ändringar av förutsättningar
I den mån förutsättningarna i detta avtal angivna villkor väsentligt förändras, äger part rätt att skriftligen påfordra att
förhandlingar snarast upptas beträffande jämkning av avtalet i de avseenden förutsättningarna ändrats.



Gislaved Energiring AB Orgnr 556247-6514 Telefon 0371-589110
Box 181, 332 24 Gislaved www.gislavedenergi.se

3. Prislista Fjärrvärme

Effektbehov och effektavgift

Effektavgift kr/år = E x P x KPI

KPI Bas

E (Abonnerad effekt) = Normalårskorrigerad energiförbrukning (kWh/år) dividerat med kategorital.

Kategoritalet = 2 000 för bostäder och 1800 för övriga fastigheter.

KPI = Årsmedelvärdet av konsumentprisindex (100 som bas år 1980) 2 år före leveransåret

KPI Bas = Årsmedelvärdet av konsumentprisindex 2016.

P (Effektpris) = 450 kr/kW

Effektavgiften justeras vid varje årsskifte med konsumentprisindex och abonnerad effekt.

Energipriser

Energipris =(E*0,20*B1)/ B1bas+(E*0,70*B2/ B2bas)+(E*0,10*B3/ F1bas)

E (energipris) = 400 kr/MWh

B1 = Årsvärdet av förädlade trädbränslen i kr/MWh värmeverk, enligt Energimyndighetens prisblad för Trädbränsle- och

torvpriser, 2 år före leveransåret.

B1bas = Årsvärdet av förädlade trädbränslen i kr/MWh värmeverk, enligt Energimyndighetens prisblad för Trädbränsle- och

torvpriser, 2016.

B2 = Årsvärdet av skogsflis i kr/MWh värmeverk enligt Energimyndighetens prisblad för Trädbränsle- och torvpriser, 2 år före

leveransåret.

B2bas = Årsvärdet av skogsflis i kr/MWh värmeverk enligt Energimyndighetens prisblad för Trädbränsle- och torvpriser, 2016

B3 = Årsmedelvärdet av oljeprisindex för tunn eldningsolja allmän nivå, två år före leveransåret

B3bas = Årsmedelvärdet av oljeprisindex för tunn eldningsolja allmän nivå, 2016

Energiring har rätt att justera avgifterna, för skatter och andra avgifter som av myndighet påförs Energiring, om dessa inte täcks

in av ovanstående indexering.

Totalpriset för bostadsfastigheter blir 2018 65 öre/kWh vid normalårsförbrukning.

Lagstadgad moms tillkommer på samtliga avgifter.
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Köpekontrakt Pelletspannan inkl utrustning

Säljare Gislaveds kommun
(212000-0514)
332 33 Gislaved

Köpare Gislaved Energi AB
(556247-6514)

Box 181 Gislaved

Anläggning Gislaved Energi AB köper befintlig pelletsanläggning inkl
befintlig utrustning för att upprätthålla värmeproduktion,
byggnaden ingår ej. Produktionsanläggningen tas över i befintligt
skick och med tillförande dokumentation.

Process utrustning som ingår i befintlig produktions anläggning

Pelletssilos 2 st 40 m3 2 st, bränsleinmatningssystem.
Osby Parca PB 2 1 MW panna, inkl. rökgassystem och skorsten.
Askhanteringssystem inkl. askcontainer

3st cirkulationspumpar med tillhörande utrustning placerade i
källare.
Expansion system,
Luftkompressor för sotning

Styrsystem

Köpeobjekt § 1
Härmed säljs och överlåtsanläggningen för produktion distribution
av värme belägen på fastighet Anderstorp 9,455 (Sim och
sporthallen)

Tillträde § 2
Fastigheten tillträdes 3 mars 2017

Köpeskilling § 3
Den totala köpeskillingen utgör

1 100 000 kr exkl. moms
Vilket motsvarar det bokförda värdet i kommunens bokföring

Köpebrev § 4
Köpeskillingen skall erläggas på tillträdesdagen

Arrende § 5
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Köparen hyr panncentralsbyggnaden enligt separat avtal.

Servitut § 6
Avseende kulvertnät och tillfartsväg tecknas separat

Fastighetens skick § 7
Anläggningen säljs i befintligt skick

Vatten och avlopp § 8
Fastigheten är ansluten till vatten och avloppsnätet vi sporthallen.

Köparen ersätter säljaren för förbrukning av vatten och avlopp i
enlighet med vid varje tillfälle gällande taxa.

EL §9
Anläggningen har inget el-abonnemang, undermätare installeras av
köpare

Försäkring mm §10
Säljaren står för faran för att anläggningen, av våda skadas eller
försämras före den avtalade tillträdesdagen. Säljarna garanterar att
anläggningen intill tillträdesdagen är försäkrade. Inträffar
ersättningsgill skada före tillträdesdagen skall avtalet stå fast.
Försäkringen tillkommer köparen.
Säljaren ska betala skatter och andra utgifter för anläggningen för
tiden fram till tillträdesdagen och av köparen vad avser tiden
därefter.

Villkor §11
Detta köpekontrakt gäller underförutsättning att
kommunfullmäktige i Gislaveds kommun godkänner detsamma
genom lagakraftvunnet beslut.

Övrigt §12
Köparen ska anmäla till bygg och miljönämnden i Gislaveds
kommun att man övertar ansvaret för anläggningen från och med
tillträdesdagen
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Underskrift säljare Underskrift köpare

Gislaved 2017 Gislaved 2017

För Gislaveds kommun För Gislaved Energi AB



Leveransomfång

Anslutningsavgift
I anslutningsavgiften ingår dragning av servisledning till den angivna leveransgränsen som är

avstängningsventiler utanför eller innanför husvägg.

Det ingår en grovåterställning av tomtmark och återställning av befintliga asfalterade ytor samt

plattsättning.

För eventuella buskar och träd m.m. som kan komma att flyttas under entreprenaden kan ej

överlevnad garanteras, det åligger fastighetsägaren att bevattna eventuella jordslagna växter under

byggperioden.

Kostnad för sanering av förorenad mark ingår inte i anslutningsavgiften.

Installation av undercentraler
Leverantören åtar sig att installera undercentraler i fastigheterna enligt lista. Installationen sker i

samråd med, och bekostas av kunden.

I installationen ingår genomgång av fastighet tillsammans med kund för dimensionering, val av

utrustning och layout.

Leverans och installation av en fjärrvärmecentral för värme och varmvatten enligt kundens önskemål,

men anslutning mot fjärrvärmeledning. Anslutning av sekundärsida till befintliga ledningar för värme

och varmvatten. Nödvändig demontering av utrustning för montage av undercentral

Reglering av installationskostnader

En kostnadsbedömning av installationen görs för varje fastighet enligt lista. Avvikelser från bedömd
kostnad ska kommuniceras mellan kund och leverantör. Kunden betalar faktisk kostnad för
installationen av undercentral. Slutreglering av kostnaden görs efter avslutad installation per
fastighet.

Installationskostnader
Fastighetsbeteckning Adress Installationskostnad
Mossarp Räddningsstationen,

Stegvägen 1
155 000

Anderstorp 9:455 Sim & Sporthallen,
Skolgatan 3

330 000

Anderstorp 9:455 Åsenskolan hus G och C,
Skolgatan 30

220 000

Anderstorp 9:455 Åsenskolan hus D, E och F,
Skolgatan 30

110 000

Anderstorp 9:455 Ekenskolan , Karlavägen 13 154 000
Anderstorp –Törås 2:64 Töråsskolan ,

Snickaregatan 10
154 000

Töråshallen, Brogatan 41 110 000
Anderstorp 9:455 Musikskolan, Storgatan 28 154 000
Anderstorp 8:101 Bibliotek, Storgatan 30 110 000
Anderstorp 9:338 Solrosens förskola,

Myrstigen 5
90 000

Anderstorp 9:77 Östergården, Österliden 7 150 000
Anderstorp-Törås 5:1 AMO-huset, Töråsvägen 16 330 000



Anderstorp 9:273 Vårdcentralen, Storgatan 25 135 000
Stationshuset, Brogatan14 70 000
Brogatan 18 70 000

SUMMA 2 342 000
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HYRESKONTRAKT för lokal 

0371-81001, fastighetskontoret@gislaved.se

332 80 GISLAVED

Fastighetskontoret

Hyresgäst (namn och adress)

Gislaveds Energi AB 

Box 181  

332 24 Gislaved

Hyresobjekt: Fastighetsbeteckning och adress

Anderstorp 9:455 
Skolgatan 3 
334 31 Anderstorp

E-postadress

Vinds- 
utrymme

Garage- 
plats

Nr etc
Biluppställ- 
ningsplats

Nr etc
Källar- 
utrymme

Nr etcNr etc

Text vid ruta som kryssats i gäller

Hyra per år, kronor (med bokstäver) (siffror) per kvartal/månad, kronor

Hyresbetalning: Hyran erläggs utan anfordran senast sista vardagen före varje

kalenderkvartals början kalendermånads början
Uppvärmning 

Bränslekostnad Vatten och avlopp

Elektrisk ström (ej för uppvärmning)

ingår i hyran hyresgästen tecknar eget abonnemang

ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen

ingår i hyraningår i hyran

Hyresvärden svarar för hyresobjektets uppvärmning och för varmvatten Hyresgästen svarar för hyresobjektets uppvärmning och för varmvatten 

Nr

Personnummer/Organisationsnummer

Om i avtalet angiven yta avviker från uppmätt yta medför avvikelsen inte rätt till 
återbetalning av hyra för hyresgästen respektive rätt till högre hyra för hyresvärden

Uppsägning av detta kontrakt skall ske skriftligen minst .......... månader före hyrestidens utgång.

år för varje gångI annat fall är kontraktet förlängt med ........

Hyresobjektet uthyres - om ej annat avtalats - i befintligt skick

Mark enl karta, bil nrÖvr utrymmen, m

utan inredning med inredning, se bilaga nr
Hyresobjektet uthyres att användas till

Panncentral, rum 007 samt del av rum 006 och 009

2018-05-01 2022-12-31 3
 1

ingår ej i hyran, 
avgift betalas enligt bilaga nr

Hyrestid  (fr o m - t o m)

Ändring av ovan angiven hyra sker i enlighet 
med indexklausulen på omstående sida

Bashyran är anpassad till 
indextalet för oktober månad

ingår ej i hyran, 
avgift betalas enligt bilaga nr

År

 16
Bankgiro Postgiro

Moms

Trappstädning

ombesörjs och bekostas av hyresgästen
Underhåll av hyresobjektet och av hyresvärden tillhandahållen inredning ombesörjs och bekostas av Hyresgästens underhållsskyldighet 

omfattar, se bilaga nr

hyresgästenhyresvärden

Åtgärdande av skador på fönster, skyltfönster, entrédörrar och skyltar ombesörjs och bekostas av

hyresvärden hyresgästen

ingår i hyran

Snöröjning och sandning

Hyresvärden/Fastighetsägaren är skattskyldig för moms vid 
uthyrning av hyresobjektet. Hyresgästen skall därför utöver hy- 
ran även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats 

Om fastigheten drabbas av oförutsedda kostnader genom införande eller höjning av skatt eller annan avgift på fastigheten eller till följd av   
generella ombyggnadsåtgärder  eller liknande som ej enbart avser hyresobjektet och som hyresvärden åläggs att utföra till följd av beslut av   
riksdag, regering, kommun eller myndighet, ska hyresgästen erlägga ersättning för på hyresobjektet belöpande andel. Hyresobjektets andel är

  
  
%

Momsen ska beräknas på det totala vederlag som erläggs till hyresvärden enligt detta hyreskontrakt, 
dvs hyran samt andra skatter, tillägg eller ersättningar. Beloppet utges till hyresvärden samtidigt med hyran.

Om hyresvärden till följd av hyresgästens agerande, såsom andrahandsuthyrning eller överlåtelse, blir återbetalnings- 
skyldig för mervärdesskatt  enligt  bestämmelserna i mervärdesskattelagen ska hyresgästen ersätta hyresvärden det 
återbetalda beloppet. Hyresgästen ska vidare utge ersättning för den kostnadsökning som följer av hyresvärdens 
förlorade avdragsrätt för ingående mervärdesskatt som uppstår till följd av hyresgästens handlande.

Hyresvärden/Fastighetsägaren kan bli skattskyldig för moms under hy- 
restiden. Om skattemyndigheten fattar beslut härom ska hyresgästen, 
utöver hyran, även erlägga moms med vid varje tid gällande skattesats

 ca 100  
Övrigt

 

Bastal

 318,00

Hyresobjektets skick på tillträdesdagen framgår av

protokoll från gemensamt utförd besiktning, bilaga nr

Välj person- eller organisationsnummer

556247-6514

Organisationsnummer

2 Lager, m 2 2Butik, m 2 Kontor, mTotalyta, m 2 Verkstad, m 2

Det åligger hyresgästen att sortera och placera avfall i avsett kärl på avsedd plats liksom att utan kompensation medverka 
till den ytterligare källsortering som hyresvärden kan komma att besluta. För avfallsslag som ej nämnts och för hämtning 
utöver ordinarie hämtning ombesörjer och bekostar hyresgästen uppsamling, sortering, bortforsling m m.

Hyresgästen har rätt att efter godkännande av hyresvärden på egen bekostnad 
utföra erforderliga tillkommande ledningsdragningar. Sådant godkännande skall 
lämnas såvida inte hyresvärden har beaktansvärda skäl att motsätta sig åtgärderna.

ingår i hyran ombesörjs och bekostas av hyresgästen

hyresgästenhyresvärden

Hämtning av avfall
Ordinarie hämtning av hushållsavfall enligt vid varje tid gällande renhållningsbestämmelser

Åtgärder som försäkringsbolag, miljö- och hälsoskyddsnämnd, byggnadsnämnd eller annan myndighet 
kan komma att kräva för hyresobjektets nyttjande enligt detta avtal ombesörjs och bekostas av

Ledningar för telefoni och datakommunikation 

Ledningar finns i den omfattning 
som framgår av besiktningprotokoll, bilaga

10 00040 000Fyrtiotusen kronor
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En förutsättning för detta avtals giltighet är att säkerhet för hyresgästens fullgörande av avtalet lämnas 

Allmänna avtalsbestämmelser, se nedan

i form av borgen annan säkerhet Säkerheten lämnas senast den

Övriga avtalsvillkor

Av bashyran 40 000: - ska 100 % indexregleras med indextalet för oktober 2016 (318,00) som bas 

Kontraktet är upprättat i två exemplar av vilka vardera parten tagit ett.

Vidstående personuppgifter kommer att behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL).

Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift

6      PBL-avgifter  
Hyresgästen är skyldig att till hyresvärden utge ersättning för de avgifter enligt 
plan- och bygglagen som hyresvärden nödgas utge till följd av åtgärder med 
hyresobjektet som hyresgästen vidtagit.  
  
7      Tillfälliga avbrott  
Hyresgästen har inte rätt till ersättning eller nedsättning av hyran för skada eller 
intrång i nyttjanderätten som förorsakas av tillfälliga avbrott i tillhandahållandet 
av värme, vatten, avlopp, elektricitet m m.  
  
8      Ränta och betalningspåminnelse  
Vid försenad hyresbetalning skall hyresgästen erlägga dels ränta enligt räntelagen, 
dels ersättning för skriftlig betalningspåminnelse enligt lagen om ersättning för 
inkassokostnader m m. Ersättning för påminnelse tas ut med belopp som vid varje 
tillfälle kan tas ut enligt förordningen om ersättning för inkassokostnader m m.  
  
9      Återställningsskyldighet  
Vid avflyttning skall hyresgästen bortföra sin egendom och återställa hyresobjektet 
i godtagbart skick samt rengöra hyresobjektet noggrant. Är nämnda åtgärder inte 
utförda senast vid hyresgästens avflyttning får hyresvärden avhjälpa bristen på 
hyresgästens bekostnad. Hyresgästen skall dessutom ersätta hyresvärden för 
hyresförluster och andra skador som orsakas av hyresgästens underlåtenhet.  
  
10      Nycklar  
Hyresvärden har rätt att inneha reservnyckel till lokalerna. Vid avflyttning skall 
hyresgästen utan ersättning överlämna samtliga port- och dörrnycklar till hyres- 
värden, även om dessa anskaffats av hyresgästen.  
  
11      Force majeure  
Hyresvärden fritar sig från skyldighet att fullgöra sin del av avtalet och från skyl- 
dighet att erlägga skadestånd om hans åtaganden inte alls eller endast till onor- 
malt hög kostnad kan fullgöras på grund av krig eller upplopp, arbetsinställelse, 
blockad, eldsvåda, explosion, ingrepp av offentlig myndighet eller annan därmed 
jämförlig händelse som hyresvärden inte råder över och inte heller kunnat förutse.

Överenskommelse om avflyttning

Datum och hyresvärdens underskrift Datum och hyresgästens underskrift

Datum för upphörandePå grund av denna dag träffad överenskommelse upphör kontraktet att gälla 
fr o m vidstående datum till vilken dag hyresgästen förbinder sig att avflytta

Överlåtelse
Datum för överlåtelse

Datum och tillträdande hyresgästs underskrift

Tillträdande hyresgästs personnummer/organisationsnummer

Datum och frånträdande hyresgästs underskrift

Datum och hyresvärdens underskrift

Ovanstående hyreskontrakt överlåtes fr o m

Välj person- eller organisationsnummer

1      Överlåtelse m m  
Hyresgästen får inte utan särskilt tillstånd överlåta, upplåta i andra 
hand eller inteckna hyresrätten.  
  
2      Användningssätt  
Hyresobjektets användningssätt får inte ändras utan särskilt tillstånd.  
  
3      Ombyggnad och kompletteringsarbeten  
Ombyggnad, ändringar eller kompletteringsarbeten som hyresgästen på 
egen bekostnad önskar utföra får endast företas efter särskilt godkännan- 
de av hyresvärden och, i förekommande fall, av berörda myndigheter. 
 
Hyresgästen får ej vidta åtgärder som är ägnade att försämra funktionen 
hos ventilation, sprinklersystem m m.   
  
4       Skyltar etc  
Hyresgästen har inte rätt att utan tillstånd av hyresvärden och, i förekom- 
mande fall, av berörda myndigheter uppsätta skyltar, skyltskåp, markiser 
och antenner etc. 
 
Vid avflyttning åligger det hyresgästen att bortföra anordningarna och 
återställa fasaden i godtagbart skick. 
 
Vid mera omfattande fastighetsunderhåll såsom fasadrenovering åligger 
det hyresgästen att på egen bekostnad och utan ersättning nedmontera 
och åter uppmontera sina skyltar, markiser och antenner. 
 
Hyresgästen är ansvarig för skada orsakad av honom uppsatta skyltar, 
markiser och antenner etc.  
  
5      Underhåll  
Hyresgästen har inte rätt till nedsättning av hyran för hinder eller men i 
nyttjanderätten till följd av att hyresvärden låter utföra arbete för att sätta 
hyresobjektet i avtalat skick eller för att utföra sedvanligt underhåll av lo- 
kalen eller fastigheten i övrigt.

Den på omstående sida angivna bashyran är anpassad till indextalet för 
oktober månad angivet år (= bastalet) enligt konsumentprisindex (total- 
index) med 1980 som basår. 
 

Indexklausul

Skulle indextalet någon påföljande oktobermånad ha ändrats i förhållan- 
de till bastalet, justeras hyran med samma procenttal varmed indextalet 
ändrats i förhållande till bastalet.

Allmänna avtalsbestämmelser

Hyresändring sker alltid fr o m den 1 januari året efter det att oktoberindex 
föranlett omräkning.

 Vid tillämpning av index skall omräkning av hyran göras med hela procenttal, 
varvid höjning respektive sänkning sker till närmast hela tal. Hyran avrundas 
på samma sätt till heltal kronor. Hyresbeloppet skall aldrig sättas lägre än 
bashyran.



Investeringskostnad

 Anslutningsavgift 2 437 000 kr
 Installation av UC 2 342 000 kr
 Försäljning av panna -1 100 000 kr

Total 3 679 000 kr

Betalningsplan
 2017 954 000 kr (finanseras av försäljning av panna)
 2018 3 825 000 kr (tas upp i budget 2018)

Prislista fjärrvärme 
Totalpriset för bostadsfastigheter är 650 kr/MWh vid normalårsförbrukning.



CO2, utsläpp

Förbrukning värme

Årskostnad

före efter

före efter

före efter

 Före: 4125 MWh/år 
 Efter: 3610 MWh/år 
 Besparing : 515 MWh/år (12,5%)

 Före: 224 000 kg CO2ekv/år 
 Efter: 62 000 kg CO2ekv/år 
 Minskning: 162 000 kg CO2ekv/år  (72%)

 Före: 2 988 000 kr/år 
 Efter: 2 345 000 kr/år 
 Besparing : 643 000 kr/år (22%)



beräknad återbetalningstid 

Investering Besparing Avkastning Återbetalningstid

3 679 000 kr 643 000 kr/år 17,5% 5,7 år

Lönsamhetkalkyl
Investering Ränta Livslängd Besparing Årsöverskott

3 678 000 kr 1,75 % 20 år 643 000 kr 423 000 kr/år



GISLA VEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

Fastighet- och servicenämnden Sammanträdesdatum 
2017-03-31 

Sida 
4( II) 

usterares si,gnatur 

Fa §s3 Dnr: FA.20 17.2 

Fjärrvärme iAnderstorp 

Ärendebeskrivning 
Fastighet- och serviceförvaltningens WS-ingenjör redogör för ärendet. 

Fastighet- och serviceförvaltningen har fått ett avtalsförslag från Gislaved 
Energi AB på anslutning och leverans av fjärrvärme iAnderstorp. 

Gislaved Energi AB har sänkt anslutningskostnaden för anslutningarna vid Sim
och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan och de har lagt in 
anslutningsdatum för varje fastighet. De tre fastigheterna ansluts i år och tio 
fastigheter ansluts nästa år. 

Anslutningsavgift för alla fastigheter är 2 437 000 kr. Installationskostnaden av 
undercentraler för alla fastigheter är 2 342 000 kr, 954 000 kr betalas 2017 
och I 388 000 kr betalas 2018. 

Energipriset för fjärrvärmen kommer att bli 65 öre/kWh vilket kan jämföras 
med gaspriset som är ca 90 öre. Med lägre energipris kan besparingen 
beräknas till ca 643 tkr årligen. 

Anslutningen till fjärrvärme överensstämmer med p 1:4 i Handlingsplan för 
klimat- och energistrategierna 2015 - 2017. Kommunen ska ansluta sina 
fastigheter där det etableras fjärrvärme och där förutsättningarna är 
rätt. 

Avtalet börjar från och med 2018-05-0 I och gäller till och med 2022-12-31. 

Vad som inte står i avtalet men som man är överens om är: 
Debitering Sim- och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan enligt gamla 
avtalet fram tills att Gislaved Energi AB kopplar in resten av anslutningarna i 
Anderstorp dvs 2018-05-0 I. 

Försäljning av pelletspanna i Sim- och sporthallen Anderstorp' 
I sim- och sporthallen finns det en pelletsanläggning (pelletspanna, 
cirkulationspumpar, expansionssystem, luftkompressor, styrsystem mm) som 
försörjer sim- och sporthallen, Ekenskolan och Åsenskolan. 
Dessa fastigheter ska anslutas till det nya fjärrvärmenätet och därefter behöver vi 
inte pelletsanläggningen, samtidig kan vi finansiera den installationskostnaden som 
ska betalas i år från försäljning av pelletsanläggningen. 

Gislaved Energi AB vill köpa pelletsanläggningen inkl. tillhörande utrustningar. 
Den totala köpeskillingen utgör 1 100 000 kr exkl. moms vilket överstiger det 
bokförda värdet i kommunens bokföring. Byggnaden (pannrum) ingår inte, den 
ska hyras ut till Gislaved Energi AB enligt ett separat avtal för 40 tkr per år. 

För närvarande värms fastigheterna, förutom sim- och sporthall, Åsenskolan 
och Ekenskolan, med gas. Fastighet- och serviceförvaltningen har ett avtal med 
Eon om leverans fram till 2017-12-31. Avtalet ska sägas upp tre månader före 
utgång. 

Jäv 
Sara-Lena Bengtsdotter Bogren (S) anmäler jäv och deltar inte i överläggning 

Utdra,gsbestyrkande 



c 

( 

GISLA VEDS KOMMUN 

Fastighet- och servicenämnden 

Fa §53 (forts) 

och beslut. 

Beslutsunderlag 

SAMMANTRÄDES PROTOKOLL 

Sammanträdesdatum 
2017-03-31 

Tjänsteskrivelse till nämnd 2017-03-06 
Utkast till hyresavtal pannrum 2017 -03-06.pdf 
Avtal gislaveds kommun ver2 2017-03-0 I.pdf 
kartor avtal.pdf 
Leveransomfång.pdf 
Köp avtal Pelletspannan Anderstorp.doc 
Bilaga Apdf 
Protokoll 2017-03-14 - Faau §49 

Fastighet- och servicenämnden beslutar 

Sida 
5( II) 

att anta förslaget till avtal om anslutning och leverans av fjärrvärme i 
Anderstorp med Gislaved Energi AB, 

att anta förslaget till hyresavtal av pannrummet till Gislaved Energi AB, 

att föreslå kommunstyrelsen att medel för anslutningsavgift och 
installationskostnader för 2018 tas upp i budget 2018 samt 

att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av 
pelletsanläggningen till Gislaved Energi AB. 

Expedieras till: 
Kommunstyrelsen 
Kommunfullmäktige 

Utdra.e;sbestyrkande 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §214 Dnr: KS.2017.93

Ansökan om utökad budget från fastighets- och servicenämnden
samt försäljning av pelletsanläggning till Gislaved Energi AB

Ärendebeskrivning
Fastighet- och servicenämnden har ansökt om:

· att föreslå kommunstyrelsen att medel för anslutningsavgift och
installationskostnader för 2018 tas upp i budget 2018 samt

· att föreslå kommunfullmäktige att godkänna försäljning av
pelletsanläggningen till Gislaved Energi AB.

Under 2017 och 2018 ansluts tio av kommunens fastigheter till anslutning och
leverans av fjärrvärme. Den totala anslutningskostnaden är 2437 tkr, där
957 tkr belastar 2017 och 1388 tkr belastar 2018. Energipriset förväntas bli
lägre och ge en besparing på 643 tkr årligen.

I sim- och sporthallen i Anderstorp finns en pelletsanläggning som efter
anslutning till fjärrvärme inte längre behövs. Gislaved Energi AB vill köpa
pelletsanläggningen inklusive tillhörande anläggningar för en köpeskilling av
1 100 tkr.

Gislaveds kommun använder sig inte av tilläggsbudgetar eller äskande om
utökad budget. Detta är någonting som ska hanteras inom ramen för den egna
verksamheten. Vid ett eventuellt utökat grunduppdrag tas detta om hand i
planerings- och uppföljningsprocessen för nästkommande år.

Beslutsunderlag
Fastighet- och servicenämnden daterat den 31 mars 2017, § 53
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2017
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, § 185

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

Kommunstyrelsen beslutar

att inte bevilja tilläggsanslag för ökad budget 2018 med 1 388 tkr till
fastighet- och servicenämnden.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna försäljningen av pelletsanläggningen till Gislaved Energi AB till
en köpeskilling om 1100 tkr.

Expedieras till:
Fastighets- och servicenämnden
Kommunfullmäktige



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-04-19     1(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §40    Dnr: TN.2017.27      
 
Vägbidrag för enskilda vägar  
 
Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog den 17 november 2016 Allmänna bestämmelser för 
bidrag till enskild väghållning i Gislaveds kommun, att gälla fr.o.m den 1 januari 
2017.  
 
Avseende nybyggnads- och iståndsättningsbidrag, som utförs på 
statsbidragsberättigade enskilda vägar, finns angivet att ansökan ska inkomma 
senast den 31 mars. Detta för att ansökan ska prövas under innevarande år. 
Det är tänkt att den regeln ska leda till bättre framförhållning gällande 
bidragsgivningens ekonomi. Ansökningar som inkommer efter den 31 mars ska 
prövas under nästkommande år.  
 
Efter samtal med Trafikverket framkommer det att det är en svår uppgift att få 
in ansökningshandlingar så tidigt på året. Tekniska förvaltningen har fått in sex 
ansökningar före den 31 mars. Trafikverket lämnar uppgift om ytterligare 
åtgärder som kan bli bidragsberättigade under 2017. De  bidragsansökningar 
som är inkomna den 31 mars 2017 genererar ett totalt bidragsbelopp på  
ca 1 141 tkr att betala för Gislaveds kommun. En av de inkomna ansökningarna 
avser ett brobyte som beräknas kosta Gislaveds kommun ca 938 tkr i bidrag. 
Dessutom förväntas ansökningar om grusningsbidrag från övriga enskilda vägar 
inkomma. Konsekvensen om årets bidrag för särskilda driftåtgärder ska betalas 
inom ramen för budget för vägbidrag är att årets driftbidrag måste sänkas till 
11%.  
 
Det årliga driftbidraget 2017 till statsbidragsberättigade enskilda vägar enligt de 
antagna bestämmelserna, uppgår preliminärt till ca 2 072 tkr. Detta med 
beräkning att kostnadsindex blir 2,2 %. Totala budgeten för vägbidrag 2017 är  
2 080 tkr.  
 
Om tekniska nämnden ska ha möjlighet att kunna betala ut bidrag för särskilda 
driftåtgärder samt underhållsgrusning behövs 1 200 tkr extra till årets budget. 
Inför år 2017 flaggade tekniska nämnden för att 550 tkr extra skulle anslås 
årligen till vägbidragsbudgeten. Det beloppet har prioriterats bort från årets 
budget. För framtiden är det nödvändigt att budgeten utökas med 550 tkr, om  
efterlevnaden av bestämmelserna om vägbidrag ska vara möjlig.  
 
Ledamöterna i tekniska nämnden föreslår att hos kommunfullmäktige begära 
tilläggsanslag till driftbudget 2017 för utbetalning av vägdrag samt att den årliga 
budgeten för vägbidrag utökas fr.o.m. 2018. 
 
Tekniska chefen redogör för vägbidrag för enskilda vägar. 
 
 
Beslutsunderlag 
Redovisning av inkomna ansökningar, daterad 2017-04-05. 
Allmänna bestämmelser för bidrag till enskild väghållning, antagna av 
kommunfullmäktige 2016-11-17, §167. 
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2017-04-05, §23. 
 
 
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Tekniska nämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2017-04-19     2(2) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §40, forts. 
 
Tekniska nämnden beslutar 
 
att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till driftbudget 2017 för 

utbetalning av vägbidrag med 1 200 tkr, samt 
 
att föreslå kommunfullmäktige att utöka den årliga budgeten för vägbidrag 

med 550 tkr fr.o.m. 2018, att täcka kostnader för särskilda driftbidrag.  
 

  
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Tekniska förvaltningen  
 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §215 Dnr: KS.2015.42

Begäran om tilläggsanslag och utökad budget för utbetalning av
vägbidrag

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har ansökt om:

· att hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag till driftbudget 2017 för
utbetalning av vägbidrag med 1 200 tkr samt

· att föreslå kommunfullmäktige att utöka den årliga budgeten för
vägbidrag med 550 tkr fr.o.m. 2018 för att täcka kostnader för särskilda
driftbidrag.

Tekniska nämnden ser att 2017 har fått fler ansökningar än vad budget medger.
Dessutom ber tekniska nämnden att årligen få en utökad budget med 550 tkr.

Gislaveds kommun använder sig inte av tilläggsbudgetar eller äskande om
utökad budget. Detta är någonting som ska hanteras inom ramen för den egna
verksamheten. Vid ett eventuellt utökat grunduppdrag tas detta om hand i
planerings- och uppföljningsprocessen för nästkommande år.

Beslutsunderlag
Tekniska nämnden den 19 april 2017, §40
Kommunstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 28 maj 2017
Kommunstyrelsen den 14 juni 2017, § 186

Yrkande
Niclas Palmgren: Att påtala till tekniska nämnden att man inte kan frångå
kommunfullmäktiges beslut och att driftbidraget på 27 % gäller och att de ska
återrapportera till kommunstyrelsen i samband med ordinarie uppföljningar.

Maria Gullberg Lorentsson (M) med instämmande av Peter Bruhn (MP) och
Fredrik Sveningsson (L): Bifall till liggande förslag och till Niclas Palmgrens (M)
tilläggsyrkande.

Carina Johansson (C): Bifall till Niclas Palmgrens (M) tilläggsyrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att inte bevilja tilläggsanslag för ökad driftbudget 2017 med 1 200 tkr till
tekniska nämnden,

att inte bevilja utökad driftbudget 2018 och därefter årligen med 550 tkr till
tekniska nämnden, samt

att påtala till tekniska nämnden att man inte kan frångå kommunfullmäktiges
beslut och att driftbidraget på 27 % gäller och att de ska återrapportera
till kommunstyrelsen i samband med ordinarie uppföljningar.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2017-08-16 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 215 (forts.)

Protokollsanteckning
Centerpartiet deltar inte i beslutet gällande de två första att-satserna utan
hänvisar till de yrkanden som de har lagt i frågan vid kommunfullmäktiges
sammanträde den 18 maj 2017.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Handläggare: Johan Nilssoon 
Telefon: 0371-827 03 

Sändlista 
Räddningsnämnden Gislaved-Gnosjö 
Kommunfullmäktige Gislaved 
Kommunfullmäktige i Gnosjö 

E-post: johan.nilsson@gislaved.se 

Beslut gällande bemanning på deltids st yrkan i Hestra, v.29-2017 

Bakgrund 
Kommunen angav en ambitionsnivå för räddningsstyrkan i Hestra i samband med beslutet att anta 
Kommunens handlingsprogram om skydd mot olyckor (ellligt lagen om skydd lIlot olyckor 2003:778) Det 
har under längre tid varit svårt att rekrytera personal till deltidsstyrkan i Hestra. Orsakerna finns att 
finna i det faktum att flera stora industrier minskat sin bemanning, fler arbetar på annan ort eller bor på 
annan ort än Hestra. 

I dagsläget är bemanningen fem personer i beredskap. För att genomföra en rökdykning måste det 
enligt arbetsmiljöföreskrifterna (AFS 2007:07) vara fem personer på plats. Minskad bemanning kan 
medföra att en livräddande insats inte kan påbörjas fullt ut innan förstärkning är på plats. 
Kommunfullmäktige i Gislaved beslutade (Kf §77 Dnr: KS.20 17.106) att delegera beslut om 
förändring i beredskapsnumerären i Hestra till räddningsnämndens ordförande. 

Genomförda åtgärder 
Rekryteringskampanjer vid marknader och allmänna möten 
Prova-på-dagar 
Pcrsonho lekrytcring genom att personalen riktar sig direkt till lämpliga kandidater 
Information till näringslivsnätverk 

Planerade åtgärder 

Beslut 

Utöka upptagningsområdet genom att placera ett utryckningsfordon med insatsutrustning i 
närområdet till Hestra. En FIP-bil kommer minska insatstiden från ytterområdena och därmed 
kan en brandman åka direkt till skadeplats. Tiden att åka till station tjänas till viss del in, vilket 
kan medge ökade avstånd till bostad eller arbete från Hestra. 
Riktade rekryteringskampanjer till Hestraborna. 
Ny anställningsform, utan bundenhet till beredskap håller på att arbetas fram, för att få fler 
intresserade att prova på yrket. 

Räddningsnämndens ordförande beslutar följande 
Utryckningsstyrkans numerär i Hestra tillåts vara fyra personer under v.29, 20] 7 
Alternativa larmplaner för att minska tiden tills förstärkning är på plats vid en livräddande 
rökdykning. 
Fri inryckning av fridygnsledig personal ska tillämpas 

Gislaved den ]4 juli 20] 7 

POST 
Räddningstjänsten Gislaved-Gnosjö 
Gislaveds kommun 
332 80 Gislaved 

E-POST 
raddningstjansten@gislaved.se 

Johan Nilsson 
Räddningschef 

TELEFON 
0371 -81000 
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