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Kf §116    Dnr: KS.2016.59      
 
Svar på motion om att skapa möjlighet till att kunna konvertera 
lokaler till bostäder  
 
Ärendebeskrivning 
Lennart Kastberg (KD) har lämnat en motion om att bostadsbolaget AB 
Gislavedshus ska få i uppdrag att se över vilka lokaler och företagsfastigheter 
som kan konverteras till bostäder, samt att skyndsamt köpa in dessa och 
omvandla dem till bostäder. 

Dessutom vill motionärerna att allmänheten ska informeras om nya regler som 
underlättar byggande samt att man kan konvertera fastigheter med lägre krav. 

Gislavedshus har under de senaste åren byggt om 4-6 lokaler till lägenheter och 
planerar bl. a. att bygga om nuvarande biblioteket i Smålandsstenar till 5 
lägenheter. Det finns en del utöver verksamhetslokaler i bostadsbolagets 
bestånd vilka ligger i markplan och som skulle kunna byggas om till bostäder. 
Bostadsbolaget anser dock att det är bra med en blandning av kommersiella 
lokaler och bostäder i bostadsområdena. 
 
För närvarande fokuserar AB Gislavedshus på pågående om- och 
nybyggnadsprojekt och ser inte möjlighet till andra skyndsamma åtgärder. 
Framtida ombyggnadsmöjligheter i närheten av bostadsbolagets områden 
kommer dock att sökas.  
 
I närheten av det kommunala bostadsbolagets bostäder finns i dagsläget ett par 
exempel på möjliga omvandlingsprojekt. Det är Brogatan 7 i Hestra (gamla 
Hestra Inredningar) och Storgatan 27 (gamla ICA) i Anderstorp. Om lokalernas 
status är lämpliga att omvandla till bostäder är inte klarlagt. I båda fallen krävs 
förhandlingar om inköp och ändring av detaljplaner. Det är projekt som inte är 
snabba att få till stånd, men som skulle kunna vara bra ur ett 
samhällsplaneringsperspektiv. När det gäller Hestra är det aktuella området 
utpekat för bostäder i Fördjupningen av översiktsplanen för Hestra tätort. 

Det är ofta inte enkla åtgärder som krävs för att få till stånd omvandlingar. Att 
omvandla industriella byggnader kan t. ex. innebära att undersökningar, 
saneringar m.m. kan krävas, allt beroende på vilken verksamhet som bedrivits. 
Industribyggnader ligger ofta på planlagd mark för industriändamål och vid en 
omvandling till bostäder måste detaljplanen göras om. De olika åtgärderna är 
tidskrävande. 
 
Regelverket för konverteringar av lokaler kan ses vara något enklare om det 
handlar om t. ex. samlingslokaler som har varit avsedda för människors vistelse 
t. ex. bygdegårdar, kontor etc. 

De möjligheter till förenklingar som finns i dagsläget i regelverket omfattar 
endast tillfälliga boenden och evakueringsboenden och gäller inte permanent 
bostadsbebyggelse. Attefallsregler är inte tillämpliga på omvandling. Några 
ytterligare nya regler för förenklingar finns inte att informera om. 

I de riktlinjer för bostadsförsörjning som kommunfullmäktige har antagit den 29 
oktober 2015 framgår att ”kommunen ska tillhandahålla information till byggare 
och bostadssökande” samt att ”byggbranschen ska stimuleras till nytänkande”. 
På vilket sätt detta ska ske läggs fast i en handlingsplan. Arbetet med att 
förbättra informationsinsatserna pågår ständigt. 
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Kf §116 (forts.) 

Kommunstyrelsen har den 7 september 2016 beslutat föreslå 
kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Beslutsunderlag 
Motion om att skapa möjlighet till att kunna konvertera lokaler till bostäder, 
daterad den 29 februari 2016 
Kommunstyrelsen den 7 september 2016, § 263 
 
Yrkande 
Lennart Kastberg (KD): Bifall till motionen. 
 
Marie Johansson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag och avslag på Lennart 
Kastbergs (KD) yrkande om bifall till motionen. 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på Lennart Kastbergs (KD) yrkande om bifall 
till motionen och Marie Johanssons (S) yrkande om bifall till kommunstyrelsens 
förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens 
förslag. 
 
 
Kommunfullmäktige beslutar 
 
att avslå motionen. 
 
 
Reservation 
Pia Skogsberg (KD) och Lennart Kastberg (KD) reserverar sig till förmån för 
eget yrkande. 
  

  
 

Expedieras till: 
Lennart Kastberg 
AB Gislavedshus 
Kommunstyrelseförvaltningen, kansli- och informationsenheten 
 
 


