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Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun

Motionen
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 22 mars 2015 lämnat en motion
med förslag om att Gislaveds kommun startar en kampanj bland sina anställda för att få dessa
att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar därför att Gislaveds kommun aktivt bedriver
en informationskampanj bland sina anställda för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att
denna kampanj riktar sig direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att
Gislaveds kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i denna kampanj.

Motionärerna anger i bakgrunden till förslagen att det trots den svenska befolkningens
positiva syn på att donera sina organ efter sin död var den 1 juli 2014 väntelistan för
organdonation fem gånger så lång som antalet i genomsnitt genomförda transplantationer
per år. Det är trots den positiva inställningen brist på donatorer. Motionärerna menar att till
stor del beror på brist på information om hur och var man ska anmäla sitt intresse för att
donera sina organ.

Kommunstyrelsen har den 8 april 2015 remitterat motionen till kommunstyrelsekontoret
för beredning.

Organdonation – en livsviktig verksamhet
Rubriken ovan är titeln på SOU 2015:84, som är det betänkande som Utredningen om
donations- och transplantationsfrågor i september 2015 överlämnade till statsrådet Gabriel
Wikström, Socialdepartemetet. Uppdraget för utredningen var att utreda och lämna förslag
som sammantaget leder till bättre tillgång till organ för transplantation och en fortsatt
framgångsrik donationsverksamhet.

En delrapport ”Att donera organ – förutsättningar för information till allmänheten och
sjukvårdspersonal” (http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2014/11/a87e23ad.pdf
lämnades i mars 2014. Den innehåller en kartläggning av dagens information både till
allmänheten vad gäller dels innebörden av donationsbeslut, dels hur man når allmänheten för
opinionsbildning, dels ansvarsfördelningen mellan staten och landstingen, och hur
information till sjukvårdspersonal sker. Det framgår att Socialstyrelsen har det övergripande
ansvaret medan landstingen/regionerna arbetar med direkt information via 1177 Vårdguiden
och med mer aktiv information under den s k Donationsveckan (i år v 7), och som initieras
av Socialstyrelsen.

I slutbetänkandet (SOU 2015:84) konstateras i sammanfattningen ”att information och
opinionsbildning om organdonation även i fortsättningen bör vara ett statligt ansvar. I vart
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fall ska staten ha ett övergripande ansvar, på nationell nivå, för att sådan information och
opinionsbildning sker. De kampanjer som genomförts på området har haft en begränsad och
snabbt avklingande effekt. Information och opinionsbildning riktad mot allmänheten spelar
dock en viktig roll, förutsatt att sådana insatser genomförs med precision för att nå största
möjliga effekt. De ska med andra ord vara kostnadseffektiva. Utredningen föreslår att
Socialstyrelsen ges i uppdrag att svara för information och attitydpåverkan i frågor om
organdonation med allmänheten som målgrupp.”

Betänkandet (SOU 2015:84) har varit ute på remiss hos drygt 70-talet remissinstanser till
och med den 15 mars 2016.

Även Region Jönköpings län har yttrat sig. Nämnden för Folkhälsa och sjukvård har den 15
mars 2016 beslutat om ett yttrande. I fråga om perspektivet information och
kommunikation konstaterar nämnden att det i utredningen framgår att Socialstyrelsen har
ansvar för information till allmänheten på övergripande nationell nivå. Socialstyrelsen föreslås
också få ansvar för att driva utvecklingen av kostnadseffektiva, målgruppsanpassade alternativ
för rutinmässig informationsspridning och möjligheter för enskilda att göra sin vilka till
organdonation känd. Det ska ske i samråd med berörda aktörer. Nämnden framhåller i sitt
yttrande: ”Landstingens och regionernas samtliga kommunikationsdirektörer är eniga om att
samverkan mellan aktörerna är avgörande för ett kostnadseffektivt och framför allt
kommunikationseffektivt resultat. Kommunikationsdirektörerna är också eniga om att 1177
Vårdguiden (1177.se) kan och bör vara kanal för information om organdonation. Förslagsvis
ska befolkningen via 1177 Vårdguidens e-tjänster (egen tjänst eller uthoppstjänst) kunna
anmäla sin inställning till donation. Däremot bör Socialstyrelsen vara ansvarig för information
och kampanjer av själva Donationsregistret. När/om Socialstyrelsen genomför sådana
kampanjer gör 1177 Vårdguiden informationsinsatser för att stötta kampanjernas budskap.”

Redan idag kan man via 1177 Vårdguiden http://www.1177.se/Jonkopings-lan/Regler-och-
rattigheter/Organdonation/ få information om organdonation och även göra anmälan till
donationsregistret.

Överväganden
Motionen lyfter en viktig fråga av stort samhällsintresse. Organdonation och därmed
sammanhängande frågor ligger dock inte inom det primärkommunala ansvarsområdet
utan är – som framgår ovan – en fråga för Socialstyrelsen och sjukvårdshuvudmännen i
landstingen/regionerna.

I kommunallagen 2 kap. 1§ finns den grundläggande bestämmelsen om kommunernas och
landstingens allmänna kompetens. I denna stadgas att kommuner/landsting får själva ha hand
angelägenheter som har anknytning till kommunernas/landstingens geografiska område eller
till deras medlemmar ”och som inte ska handhas enbart av staten, en annan kommun eller
någon annan”. Med annan kommun menas även landsting/region och inte enbart annan
primärkommun. Av Socialdepartements missiv till remissen av betänkandet SOU 2015:84
framgår att remissen bland andra var ställd till 20 av 21 landsting/regioner (ej Gotlands
kommun/region) men inte till någon primärkommun. Detta bekräftar att frågan inte anses
ligga inom den kommunala kompetensen för primärkommuner.
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Även om motionens förslag om informationsinsatser inom området kan behöva ske aktivt
och brett är det således inte Gislaveds kommun som ska ta initiativ eller på egen hand agera
i frågan. Om sådan aktivitet ska genomföras av kommuner i riket eller i regioner/landsting
eller ska initiativet samordnat komma från Socialstyrelsen eller den egna regionen/lands-
tinget.

Förslag till svar på motionen
 Motionen avslås med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds kommuns

ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte kan anses innefattas i
den primärkommunala kompetensen.
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Motion angående Donationskampanj inom GisltiVeds kommun 

Sverige ligger högst i Europa när det gäller befolkningens vilja att donera organ. 

Enligt en opinionsundersökning från EV år 2009 är 85 % av den svenska befolkningen 
positivt inställda till att donera sina organ efter sin död. Sverige har därmed en av de 
mest donationsvilliga befolkningarna i hela världen. Trots den höga donationsviljan har 
Sverige inga höga siffror när det gäller antalet genomförda organdonationer. 

Situationen i Sverige för de som är i behov aven organtransplantation är att de behöver stå på 
en väntelista för en transplantation. Antalet organdonationer räcker idag inte till för att fylla 
det behov som finns. Många står på väntelista och varje år dör ca 50st av dem som en följd av 
organbrist. Den 1 juli 2014 stod det 764 personer på väntelistan för en organtransplantation i 
Sverige. I Sverige genomförs det ca 150st transplantationer per år, att antalet inte är större 
beror på brist på donatorer trots den positiva inställningen. 

Bristen på donatorer beror till stor del på brist på infonnation om hur och var man skall 
anmäla sitt intresse för att donera sina organ. 

Inom Gislaveds kommun fanns i november 20142725 personer anställda. 

Av dessa bör rent statistiskt 2316 personer vara positiva till att bli organdonatorer. 

Hur många av dessa som verkligen skulle anmäla sig till donationsregistret om de fick 
adekvat information om detta är dock svårt att förutsäga, men en enda anmälan till 
donationsregistret kan rädda upp till sex liv. Detta genom att man kan donera ("oljande 
organ hjärta, lever, lungor, njurar. 

Sverigedemokraterna i Gislaveds kommun vill att Gislaveds kommun startar en 
kampanj bland sina anställda ("or att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. 

Vi yrkar dänor på 
Att Gislaveds kommun aktivt bedriver en infonnationskampanj bland sina anställda 
för att få Dessa att anmäla sig som donatorer 

Att Denna kampanj riktar sig direkt till varje anställd Lex. genom brevutskick eller 
dylikt. 

Att Gislaveds kommun aktivt verkar för att få även näringslivet att medverka i denna 
kampanj 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §137 Dnr: KS.2015.90

Motion angående Donationskampanj inom Gislaveds kommun, för
remittering

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nylén (SD) har lämnat en motion
angående donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad den 22 mars
2015.

Motionärerna vill att Gislaveds kommun startar en kampanj bland sina anställda
för att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar därför: att
Gislaveds kommun aktivt bedriver en informationskampanj bland sina anställda
för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att denna kampanj riktar sig
direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att Gislaveds
kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i denna
kampanj.

Beslutsunderlag
Motion angående donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad den 22
mars 2015.

Kommunstyrelsen beslutar

att remittera motion angående donationskampanj inom Gislaveds kommun,
daterad den 22 mars 2015, till kommunstyrelsekontoret för beredning.

Expedieras till:
Kommundirektören
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Kf §54 Dnr: KS.2015.90

Motion angående Donationskampanj inom Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) har lämnat en motion
angående donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad den 27 mars
2015.

Motionärerna vill att Gislaveds kommun startar en kampanj bland sina anställda
för att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar därför: att
Gislaveds kommun aktivt bedriver en informationskampanj bland sina anställda
för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att denna kampanj riktar sig
direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att Gislaveds
kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i denna
kampanj.

Beslutsunderlag
Motion angående donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad den 27
mars 2015.

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

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna ordförandens åtgärd.

Expedieras till:
Kommunstyrelsekontoret
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §208 Dnr: KS.2015.90

Svar på motion angående donationskampanj inom Gislaveds
kommun

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 22 mars 2015 lämnat
en motion med förslag om att Gislaveds kommun startar en kampanj bland
sina anställda för att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar
därför att Gislaveds kommun aktivt bedriver en informationskampanj bland
sina anställda för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att denna kampanj
riktar sig direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att
Gislaveds kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i
denna kampanj.

Motionärerna anger i bakgrunden till förslagen att det trots den svenska
befolkningens positiva syn på att donera sina organ efter sin död var den 1 juli
2014 väntelistan för organdonation fem gånger så lång som antalet i genomsnitt
genomförda transplantationer per år. Det är trots den positiva inställningen
brist på donatorer. Motionärerna menar att till stor del beror på brist på
information om hur och var man ska anmäla sitt intresse för att donera sina
organ.

Kommunstyrelsen har den 8 april 2015 remitterat motionen till kommun-
styrelsekontoret för beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen, vilket redovisas i upprättad
PM, daterad den 25 maj 2016. I denna konstateras att det är Socialstyrelsen
och regioner/landsting som ansvarar för information till allmänheten såväl vad
gäller innebörden av donationsbeslut som opinionsbildning för anmälan till
Donationsregistret. Denna inriktning bekräftas också i de förslag som den
statliga utredningen (SOU 2015:84) Organdonation – en livsviktig verksamhet
avlämnat till Socialdepartementet i september 2015 och som under vintern
varit ute på remiss.

Mot denna bakgrund kan konstateras att ansvaret för frågan ligger på en statlig
myndighet och på en annan kommun, dvs. landsting/region. Enligt
kommunallagens 2 kap 1§ innebär det att frågan inte ligger inom den
primärkommunala kompetensen. Gislaveds kommun har därmed inte ansvar
eller befogenhet att hantera frågan och de yrkanden motionen innehåller.

Beslutsunderlag
Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad
den 22 mars 2015
Kommunfullmäktige den 27 mars 2015, § 54
Kommunstyrelsen den 8 april 2015, § 137
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om donationskampanj inom
Gislaveds kommun, daterad den 25 maj 2016

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-06-21 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 208 (forts.)

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen avslås med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds
kommuns ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte
kan anses innefattas i den primärkommunala kompetensen.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-08-10 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §230 Dnr: KS.2015.90

Svar på motion angående Donationskampanj inom Gislaveds
kommun

Ärendebeskrivning
Peder Winnebrandt (SD) och Stefan Nylén (SD) har den 22 mars 2015 lämnat
en motion med förslag om att Gislaveds kommun startar en kampanj bland
sina anställda för att få dessa att anmäla sig till donationsregistret. De yrkar
därför att Gislaveds kommun aktivt bedriver en informationskampanj bland
sina anställda för att få dessa att anmäla sig som donatorer, att denna kampanj
riktar sig direkt till varje anställd t.ex. genom brevutskick eller dylikt, samt att
Gislaveds kommun aktivt verkar för att även få näringslivet att medverka i
denna kampanj.

Motionärerna anger i bakgrunden till förslagen att det trots den svenska
befolkningens positiva syn på att donera sina organ efter sin död var den 1 juli
2014 väntelistan för organdonation fem gånger så lång som antalet i genomsnitt
genomförda transplantationer per år. Det är trots den positiva inställningen
brist på donatorer. Motionärerna menar att till stor del beror på brist på
information om hur och var man ska anmäla sitt intresse för att donera sina
organ.

Kommunstyrelsen har den 8 april 2015 remitterat motionen till kommun-
styrelsekontoret för beredning.

Kommunstyrelseförvaltningen har berett motionen, vilket redovisas i upprättad
PM, daterad den 25 maj 2016. I denna konstateras att det är Socialstyrelsen
och regioner/landsting som ansvarar för information till allmänheten såväl vad
gäller innebörden av donationsbeslut som opinionsbildning för anmälan till
Donationsregistret. Denna inriktning bekräftas också i de förslag som den
statliga utredningen (SOU 2015:84) Organdonation – en livsviktig verksamhet
avlämnat till Socialdepartementet i september 2015 och som under vintern
varit ute på remiss.

Mot denna bakgrund kan konstateras att ansvaret för frågan ligger på en statlig
myndighet och på en annan kommun, dvs. landsting/region. Enligt
kommunallagens 2 kap 1§ innebär det att frågan inte ligger inom den
primärkommunala kompetensen. Gislaveds kommun har därmed inte ansvar
eller befogenhet att hantera frågan och de yrkanden motionen innehåller,
därför föreslår kommunstyrelseförvaltningen att motionen avslås.

Beslutsunderlag
Motion om donationskampanj inom Gislaveds kommun, daterad
den 22 mars 2015
Kommunfullmäktige den 27 mars 2015, § 54
Kommunstyrelsen den 8 april 2015, § 137
Kommunstyrelseförvaltningen: PM Motion om donationskampanj inom
Gislaveds kommun, daterad den 25 maj 2016
Kommunstyrelsen den 21 juni 2016, § 208
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-08-10 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 230 (forts.)

Yrkande
Anders Gustafsson (SD): Bifall till motionen.

Maria Gullberg Lorentsson (M): Bifall till liggande förslag och avslag på Anders
Gustafssons (SD) yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och Maria
Gullberg Lorentssons (M) avslagsyrkande och finner att kommunstyrelsen
beslutar enligt liggande förslag.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att motionen avslås med hänvisning till att den inte ligger inom Gislaveds
kommuns ansvar och befogenhet eftersom dess ämne och yrkanden inte
kan anses innefattas i den primärkommunala kompetensen.

Reservation
Anders Gustafsson (SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för sitt egna
yrkande.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Maria Thorup

Från: Josefin Leijon
Skickat: den 8 augusti 2016 14:26
Till: Maria Thorup
Ämne: VB: Entledigande från uppdrag

 
 
‐‐‐‐‐Ursprungligt meddelande‐‐‐‐‐ 
Från: Sven Turesson [mailto:sventuresson@hotmail.com]  
Skickat: den 1 augusti 2016 16:52 
Till: Kommunen 
Ämne: Entledigande från uppdrag 
 
Hej! 
 
Eftersom jag under hösten ska flytta från kommunen, ber jag att bli entledigad från mina två uppdrag där jag valts av 
kommunen: 
‐ ersättare i Fastighetsnämnden 
‐ funktionär i stiftelsen Davidsonska donationen. 
 
Jag ska lämna från mig ipaden jag fått av kommunen. Vad gäller för tid och plats för detta? 
 
Vänliga hälsningar 
 
Sven Turesson  
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 
Sven Turesson 
Södra Kruvebo 2 
330 26 Burseryd 
070 ‐ 217 06 96 
 



P.g.a. att en personlig tragedi har hänt mig, vill jag härmed avsäga mig 
mina politiska uppdrag som ordinarie ledamot i BUN och som ersättare i 
KF. 

Smålandsstenar 20160821 
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1. Bakgrund 

Den offentliga måltiden styrs av Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens föreskrifter och av 

lagstiftning som Livsmedelslagen, Skollagen, Patientsäkerhetslagen, Socialtjänstlagen och Lagen 

om offentlig upphandling. Gislaved kommuns mat- och måltidspolicy är ett 

förvaltningsövergripande styrdokument för måltidsverksamheten och anger kommunens 

övergripande principer och förhållningssätt.  

Måltidsverksamheten engagerar och är en viktig del av kommunens verksamheter. Mat- och 

måltidspolicyn klargör vilka förväntningar och krav som ställs på Gislaveds kommuns 

offentliga måltider på en övergripande nivå och syftar till att säkra en likvärdig kvalitet för alla 

gäster. Det gäller oavsett om måltiderna tillagas inom kommunens regi eller av externa 

aktörer. 

Mat- och måltidspolicyn anger kommunens övergripande principer och förhållningssätt till 

måltidsverksamheten och utgör vägledning för upphandling. 

2. Gislaveds kommun erbjuder en god, näringsriktig och 

vällagad måltid 

En god, näringsriktig och vällagad måltid inom Gislaveds kommuns verksamheter främjar hälsa 
och välbefinnande hos restaurangernas matgäster. Den bidrar också till en social, hållbar och 

ekonomisk utveckling. 

I enlighet med Livsmedelsverkets definition av en bra måltid tillgodoser måltiderna i Gislaveds 

kommun olika målgruppers behov av energi och näring enligt de Nordiska 

näringsrekommendationerna (NNR 2012). 

En bra måltid genomsyras av delaktighet, omtanke och förtroende. Kompetens, fortbildning, 

samarbete och uppföljning säkrar att policyn efterföljs. Denna policy utgår från 

Livsmedelsverkets måltidsmodell som innehåller kvalitetsfaktorerna god, integrerad, trivsam, 

hållbar, näringsriktig och säker.  
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3. En god måltid  

Maten är vällagad, smakrik och serverad och upplagd på ett aptitligt sätt.  

Vid lunchen inom skola, vård och omsorg erbjuds två alternativa rätter alla vardagar i 

restauranger och matsalar. Ambitionen är att två rätter serveras på helger samt att 

alternativrätter även erbjuds vid matdistribution. 

4. En integrerad måltid 

Måltiden är en naturlig del i verksamheterna och används som ett redskap i förskolans och 
skolans pedagogiska arbete, i funktionshinderverksamheten och inom vård och omsorg.  

Matgästernas möjlighet till påverkan och ansvarstagande uppmuntras genom forum i 

verksamheterna som skapar engagemang och delaktighet runt måltiden.  

5. En trivsam måltid 

Måltiden erbjuder en stunds avkoppling och är en källa till glädje och social kontakt. Mötet 

mellan olika matgäster och yrkesgrupper präglas av ömsesidig respekt och gott bemötande.  

Måltidsmiljön är utformad för att vara hälsofrämjande avseende ljud, ljus, färg, luftkvalitet och 

inredning, vilket har stor betydelse för matgästernas aptit och näringsintag. 

Vid valet av maträtter ska en strävan vara att spegla kommunens mångkulturella karaktär. 

Barn och elever har möjlighet att äta i lugn och ro utan tidspress. Förskolan/skolan strävar 

efter att lunchen serveras tidigast kl. 11.00. 

6. En hållbar måltid 

Måltiden genomsyras av ett ansvarstagande gentemot klimat och miljö. Det innebär bland 

annat att matsvinnet är så litet som möjligt, få hel- och halvfabrikat används och 

säsongsanpassade råvaror väljs. 

 

Tillagningen av maten sker så nära gästen som möjligt i ändamålsenliga kök för att minimera 

transporter. 

 

Utbudet av vegetariska rätter är stort. 

Vid livsmedelsupphandling och inköp av livsmedel är Upphandlingsmyndighetens* framtagna 

hållbarhetskrav vägledande för respektive produktgrupp. Dessa sammanfaller även med de 

svenska djurskyddsreglerna. 

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. 

Andelen ekologiska livsmedel är stor.  

*Upphandlingsmyndigheten är en statlig myndighet som ger stöd i frågor gällande offentlig upphandling. Exempel på hållbarhetskrav är att 

inom gruppen kött finns det möjlighet att ställa krav på bl.a. ekologisk produktion, minskad antibiotikaanvändning och transporttider av djur 

till slakt. För mer information om hållbarhetskriterier se: www.upphandlingsmyndigheten.se 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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7. En näringsriktig måltid 

Måltiden uppfyller de rekommendationer och riktlinjer som är utfärdade av Livsmedelsverket 

och Socialstyrelsen vilket innebär att Livsmedelsverkets råd i skrifterna ”Bra mat i skolan”, 

”Bra mat i förskolan” och ”Bra mat i äldreomsorgen” tillämpas. 

Caféverksamheterna inom skola och fritidsverksamhet drivs utifrån en hälsosam profil.  

8. En säker måltid 

I varje verksamhet där livsmedel hanteras finns tydliga rutiner och regelbunden egenkontroll 

för säker mat enligt kommunens riktlinjer. En tydlig ansvarsfördelning säkerställer vem som 
ansvarar för att lagstiftningen och riktlinjerna följs. 

Medarbetare inom måltidsverksamheten har relevant utbildning, stort engagemang och 

kunskap samt ges löpande kompetensutveckling för sitt uppdrag.  

Övriga medarbetare har god förståelse och kunskap om måltidshanteringen och måltiden.  

Matgäster som av medicinska skäl inte kan äta ordinarie mat erbjuds ett fullgott alternativ.  

Allergiframkallande livsmedel såsom nötter, mandel, jordnötter eller sesamfrö får inte 

förekomma i mat till barn och ungdomar. 

9. Genomförande och uppföljning 

Utvärdering av policyn görs i samband med revidering av policyn, revidering ska göras vid 

behov och minst vart fjärde år. 

Uppföljning vad gäller efterlevandet av policyn görs i samband med barn- och 

utbildningsförvaltningens och socialförvaltningens kvalitetsuppföljningar.  

Handlingsplaner för genomförandet fastställs av förvaltningschef. 
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Antagande av Mat- och måltidspolicy för Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade i april 2015 att en ny mat- och måltidspolicy ska
tas fram för kommunen. Ett förslag på mat- och måltidspolicy har tagits fram i
projektform med hjälp av en projektarbetsgrupp och en styrgrupp.
Enligt kommunstyrelsens viljeriktning har brukar-/intressentdialoger ingått som
en del i att ta fram underlag till policyn. Resultatet av dialogerna, gällande
lagstiftning, Livsmedelsverkets och Socialstyrelsens föreskrifter och andra
styrdokument inom kommunen utgör tillsammans underlag för policyn.
Ett utkast på policyn skickades under våren 2016 ut på remiss till kommunens
samtliga nämnder. Inkomna synpunkter har granskats och vägts in i förslaget.
Mat- och måltidspolicyn anger kommunens övergripande principer och
förhållningssätt till måltidsverksamheten och utgör vägledning för upphandling.
Policyn utgår från Livsmedelsverkets måltidsmodell som innehåller
kvalitetsfaktorerna god, integrerad, trivsam, hållbar, näringsriktig och säker.
Informationsmaterial som utgår från viljeriktningen i policyn kommer att tas
fram. Handlingsplaner för genomförandet fastställs av respektive
förvaltningschef.

Beslutsunderlag
Protokoll från möte med styrgruppen för mat- och måltidspolicy den 7 juni
2016
Sammanställning av remissvar gällande förslag till mat- och måltidspolicy
daterat den 7 juni 2016
Förslag på mat- och måltidspolicy för Gislaveds kommun daterat den 25 maj
2016
Tjänsteskrivelse daterad den 7 juni 2016

Yrkande
Bengt Peterson (C) för Centerpartiet: 1. Att under punkt 6: "En hållbar måltid"
i det 4:e stycket efter sista meningen förtydliga med meningen: "Dessa
sammanfaller även med de svenska djurskyddsreglerna".

2. Att under punkt 6 komplettera med meningen "Målsättningen är att senast
år 2025 ska minst 80% vara svensk mat."

Niclas Palmgren (M): Bifall till Bengt Petersons (C) första yrkande. Avslag på
Bengt Petersons (C) andra yrkande.

Anders Gustafsson (SD) med instämmande av Peter Bruhn (MP): Bifall till
Bengt Petersons (C) första yrkande.

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): Bifall till
liggande förslag och till Bengt Petersons (C) första yrkande.

Propositionsordning
Ordförande ställer proposition på Bengt Petersons (C) andra yrkande att
under punkt 6 komplettera med meningen "Målsättningen är att senast år 2025
ska minst 80% vara svensk mat och Niclas Palmgrens (M) avslagsyrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt Niclas Palmgrens (M)
avslagsyrkande.
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Ordföranden ställer proposition på Bengt Petersons (C) första yrkande och
finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Ordföranden ställer därefter proposition på förslag till Mat- och måltidspolicyn
i övrigt och finner att kommunstyrelsen beslutar enligt detta.

Kommunstyrelsen beslutar

att uppdra till projektledaren för Mat- och måltidspolicyn att under punkt 6:
"En hållbar måltid" i det 4:e stycket efter sista meningen förtydliga med
meningen: "Dessa sammanfaller även med de svenska
djurskyddsreglerna", samt

att styrgruppen för Mat- och måltidspolicyn upplöses.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att fastställa Mat- och måltidspolicy för Gislaveds kommun, daterad den 10
augusti 2016.

Reservation
Centerpartiet reserverar sig till förmån för sitt egna tilläggsyrkande att under
punkt 6 komplettera med meningen "Målsättningen är att senast år 2025 ska
minst 80% vara svensk mat."

Expedieras till:
Projektledaren Mat- och måltidspolicyn
Kommunfullmäktige
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Socialförvaltningen 
Gislaveds kommun   

332 80 Gislaved 
Tel. 0371-811 32 Fax. 0371-821 32 
socialforvaltningen@gislaved.se  www.gislaved.se 

 

     
     

Handläggare: Maria Ström, Sara Landerholm    2016-06-07 

 

 

Sammanställning av remissvar gällande förslag till mat- och 

måltidspolicy  

 

Inledning 

Remissversionen av mat- och måltidspolicyn har setts över utifrån de remissvar som inkommit och 

en ny version har tagits fram. Några redaktionella/språkliga justeringar har gjorts, dessa redovisas inte 

i sammanställningen eftersom de inte påverkar policyns innehåll i sin helhet. 

 
Remissversionen av mat-och måltidspolicyn är skriven utifrån rubriksättningen i kommunens 

projektmodell. Den omarbetade versionen utgår från mallen för styrdokument. Upplägget och 

layouten i dokumentet har därför justerats, t.ex. har den tidigare rubriken ”Inledning” ändrats till 

”Bakgrund” och texten har flyttats om. Dessa justeringar kommenteras inte vidare i 

sammanställningen.  

 

Sammanställning av remissavar  

Nämnd Nr Remissvar Styrgruppens förslag 

till kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsen 

 

1 Rubriksättningen ska ändras till 

följande:  

”En god måltid” 

”En integrerad måltid” 

”En trivsam måltid” 

”En hållbar måltid” 

”En säker måltid” 

”Genomförande och uppföljning”  

Rubrikerna har ändrats 

genomgående, de var 

tidigare skrivna som 

frågor.   

 

Underrubrikerna har tagits 

bort ex. ”Skola” och ”Vård 

och omsorg”.  

 

 2 I avsnitt ”3. En god måltid” (i den 

omarbetade versionen) föreslås 

tillägg med följande mening:  

 

”Maten lagas med säsongsanpassade 

råvaror och i så stor utsträckning 

som möjligt från grunden med få 

hel- och halvfabrikat.” 

Tillägget har gjorts under 

rubriken ”Hållbarhet” 

enligt följande: 

Det innebär bland annat 

att matsvinnet är så litet 

som möjligt, få hel- och 

halvfabrikat används och 

säsongsanpassade råvaror 

väljs. 
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Nämnd Nr Remissvar Styrgruppens förslag 

till kommunstyrelsen 
 3 De särskilda styckena för vård och 

omsorg och skola ska tas bort och 

följande mening föreslås ” Det 

serveras alternativa maträtter inom 

skola och vård och omsorg i syfte 

att öka valfriheten.” 

Avsnittet har ändrats till 

följande: ” Vid lunchen 

inom skola, vård och 

omsorg erbjuds två 

alternativa rätter alla 

vardagar i restauranger 

och matsalar. Ambitionen 

är att två rätter serveras 

på helger samt att 

alternativrätter även 

erbjuds vid 

matdistribution.”  

 4 I avsnitt ”6. En hållbar måltid” finns 

följande mening i remissversionen:  

”I samband med 

livsmedelsupphandling är det möjligt 

för mindre leverantörer att lämna 

anbud till kommunen, genom 

delkontrakt. Följande tillägg föreslås: 

”för att på så sätt öka andelen 

närproducerade livsmedel”.  

 

Tillägget har gjorts enligt 

följande: 

”för att på så sätt 

möjliggöra 

närproducerade 

livsmedel.” 

 5 I avsnitt ”6. En hållbar måltid” bör 

följande tillägg göras:  

 

”Andelen ekologiska livsmedel ska 

uppgå till minst 45 %.”  

 

Tillägg ang. ekologisk mat 

har gjorts.   

 

För att göra policyn 

långsiktig föreslås följande 

mening: ”Andelen 

ekologiska livsmedel är 

stor.”  

 

 6 I avsnitt ”6. En hållbar måltid” ska 

följande hänvisning tas bort: 

”*Upphandlingsmyndigheten är en 

statlig myndighet som ger stöd i 

frågor gällande offentlig upphandling. 

Exempel på hållbarhetskrav är att 

inom gruppen kött finns det 

möjlighet att ställa krav på bl.a. 

ekologisk produktion, minskad 

antibiotikaanvändning och 

transporttider av djur till slakt. För 

mer information om 

hållbarhetskriterier se: 

www.upphandlingsmyndigheten.se” 

 

I samband med brukar- 

och intressentdialogerna 

framkom många frågor om 

Upphandlingsmyndighetens 

hållbarhetskriterier. Det 

är viktigt att hänvisningen 

finns kvar för att 

underlätta för dem som 

inte är insatta i dessa 

frågor.   

  

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/
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Nämnd Nr Remissvar Styrgruppens förslag 

till kommunstyrelsen 
 7 I avsnitt ”7 En näringsriktig måltid” 

ska de specifika avsnitten för 

respektive verksamhetsområde tas 

bort.  

Styckena har tagits bort.  

Följande mening finns kvar 

enligt kommunstyrelsens 

förslag ”Måltiden uppfyller 

de rekommendationer och 

riktlinjer som är utfärdade 

av Livsmedelsverket och 

Socialstyrelsen.”  

Följande tillägg i meningen 

har gjorts: ”vilket innebär 

att Livsmedelsverkets råd i 

skrifterna ”Bra mat i 

skolan”, ”Bra mat i 

förskolan” och ”Bra mat i 

äldreomsorgen” 

tillämpas”. 

 8 I avsnitt 9 ”Genomförande och 

uppföljning” ska följande tillägg 

göras: ”Handlingsplaner för 

genomförandet fastställs av 

förvaltningschef”.   

 Följande tillägg har gjorts: 

”Handlingsplaner för 

genomförandet fastställs 

av förvaltningschef.” 

Barn- och 

utbildningsnämnden 

9 I avsnitt ”8. En säker måltid”:  

I samband med meningen ”Lokaler 

inom förskola och skola är fria från 

nötter, mandel, jordnötter och 

sesamfrön” ska en hänvisning till 

Livsmedelverkets 

rekommendationer läggas till så att 

det står på samma sätt som för 

avsnittet gällande vård och omsorg.  

Synpunkten är inte längre 

aktuell då stycket om vård 

och omsorg har tagits 

bort.  

 

Hänvisning till 

Livsmedelsverkets och 

Socialstyrelsens riktlinjer 

görs bland annat i avsnitt 7 

”En näringsriktig måltid”.  

 

Socialnämnden 10 Det är obalans vad gäller tydligheten 

i policyn. I några delar ex. om 

vegetarisk mat är det väldigt tydligt 

utskrivet i policyn vad som ska gälla 

medan policyn i andra delar hänvisar 

till Livsmedelverkets riktlinjer. 

  

 

 

Förtydligande bör enligt den 

diskussionen också göras vad gäller 

att maten ska innehålla naturliga 

råvaror, vara giftfri och inte 

processad.   

 

Detaljeringsgraden har 

setts över, många detaljer 

har tagits bort. Hänvisning 

görs till Livsmedelsverkets 

och Socialstyrelsens 

föreskrifter. Se även 

kommentarerna till 

remissvar nr. 7.  

 

Tillägg angående ekologisk 

mat har gjorts. Se även 

kommentarerna till 

remissvar nr. 5. 
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Nämnd Nr Remissvar Styrgruppens förslag 

till kommunstyrelen 
Räddningsnämnden 11 Har inga invändningar.  - 

 

Bygg- och 

miljönämnden 

12 Har inga invändningar.  

Kulturnämnden  13 Har inga invändningar. - 

 

Tekniska nämnden  14 Har inga invändningar. - 

 

Fastighetsnämnden  15 Har inga invändningar. - 

 

Fritidsnämnden  16 Har inga invändningar. - 
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M ötesanteckn i ngar 

Styrgrupp för mat- och måltidspolicy, 2016-06-07 

Närvarande: 
Marie Johansson (s) - kommunstyrelsen 
Carina Johansson (c) - kommunstyrelsen 
Peter Bruhn (mp) - kommunstyrelsen 
Bo Kärreskog (s) - barn- och utbildningsnämnden 
Maria Ström - (projektledare) barn- och utbildningsförvaltningen och socialförvaltningen 
Agneta Åhsberg - barn- och utbildningsförvaltningen 
Carina Helgesson - socialförvaltningen 

Ej närvarande: 
Maria Gullberg Lorentsson (m) - socialnämnden 

Peter Bruhn utses att justera minnesanteckningarna. 

Redovisning av remissvar och förslag till mat- och måltidspolicy 
De remissyttrande som inkommit redovisas. Arbetsgruppens förlag till omarbetning av Mat- och 
måltidspolicyn med beaktande av remissyttrandena redovisas. Styrgruppen går igenom 
remissyttrandena. 

Allmänna förändringar 
Kommunstyrelsen har haft synpunkter på rubriksättningen och på att underrubriker för skola och 
vård och omsorg bör tas bort. Arbetsgruppen har instämt i synpunkterna och förslaget har ändrats. 
Socialnämnden har lämnat ett remissyttrande om olika detaljeringsnivå i policyn. Arbetsgruppen 
konstaterar att detta har setts över och att hänvisningar istället görs till Livsmedelsverkets och 
Socialstyrelsens föreskrifter. 

Avsnitt 3. "En god måltid" 
Kommunstyrelsen har föreslagit tillägget "Maten lagas med säsongsanpassade råvaror och i så stor 
utsträckning som möjligt från grunden med få hel-och halvfabrikat. Arbetsgruppen har föreslagit att 
skrivningen "från grunden med få hel-och halvfabrikat" inte ska ingå i planen. 
Marie Johansson: att tillägg om hel- och halvfabrikat ska ingå under rubriken "En hållbar måltid" 
tillsammans med skrivning om säsongsanpassade råvaror. 

Kommunstyrelsen har föreslagit tillägget "Det serveras alternativa maträtter inom skola och vård och 
omsorg i syfte att öka valfriheten". Arbetsgruppen föreslår skrivningen "Vid lunchen inom skola, vård 
och omsorg erbjuds två alternativa rätter alla vardagar i restauranger och matsalar. Ambitionen är att 
två rätter serveras på helger samt att alternativrätter även erbjuds vid matdistribution". 

Styrgruppen beslutar 
att tillägg om hel- och halvfabrikat ska ingå under rubriken "En hållbar måltid" tillsammans med 
skrivning om säsongsanpassade råvaror. 
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att följande tillägg görs i policyn: "Vid lunchen inom skola, vård och omsorg erbjuds två alternativa 
rätter alla vardagar i restauranger och matsalar. Ambitionen är att två rätter serveras på helger samt 
att alternativrätter även erbjuds vid matdistribution". 

Avsnitt 6. En hållbar måltid 
Kommunstyrelsen föreslår att skrivningen "1 samband med livsmedelsupphandling är det möjligt för 
mindre leverantörer att lämna anbud till kommunen genom delkontrakt" får tillägget: "för att på så 
sätt öka andelen närproducerade livsmedel". Arbetsgruppen föreslår att tillägget ska ingå i policyn. 

Kommunstyrelsen föreslår att "Andelen ekologiska livsmedel ska uppgå till minst 45%". 
Arbetsgruppen föreslår skrivningen: "Andelen ekologiska livsmedel är stor". 

Kommunstyrelsen föreslår att hänvisningen till Upphandlingsmyndigheten ska tas bort. Arbetsgruppen 
föreslår, mot bakgrund av de frågeställningar som framkom vid brukar- och intressentdialogerna, att 
den ska behållas. 

Styrgruppen beslutar 
att skrivningen "1 samband med livsmedelsupphandling är det möjligt för mindre leverantörer att 
lämna anbud till kommunen genom delkontrakt" får tillägget: "för att på så sätt öka andelen 
närproducerade livsmedel". 
att "Andelen ekologiska livsmedel är stor". 
att hänvisning till Upphandlingsmyndigheten ska kvarstå. 

7. En näringsriktig måltid 
Kommunstyrelsen föreslår att de specifika avsnitten för respektive verksamhetsområde tas bort. 
Arbetsgruppen instämmer och föreslår att ett tillägg görs "vilket innebär att Livsmedelsverkets råd i 
skrifterna "Bra mat i skolan", "Bra mat i förskolan" och "Bra mat i äldreomsorgen" tillämpas. 

Styrgruppen beslutar 
att de specifika avsnitten för respektive verksamhetsområde tas bort samt 
att följande tillägg görs "vilket innebär att Livsmedelsverkets råd i skrifterna "Bra mat i skolan", "Bra 
mat i förskolan" och "Bra mat i äldreomsorgen" tillämpas. 

8. En säker måltid 
Barn- och utbildningsnämnden föreslår en hänvisning till Livsmedelsverket på samma sätt för skolan 
som för vård och omsorg. Arbetsgruppen konstaterar att förslaget inte är aktuellt då specifika 
skrivningar för skola och vård och omsorg tagits bort. 

9. Genomförande och uppföljning 
Kommunstyrelsen föreslår följande tillägg: "Handlingsplaner för genomförande fastställs av 
förvaltningschef' . Arbetsgruppen bifaller förslaget. 

Styrgruppen beslutar 
att följande tillägg görs: "Handlingsplaner för genomförande fastställs av förvaltningschef'. 

~\ 
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Peter Bruhn påtalar att i stycket "En hållbar måltid" kan skrivningen om ansvarstagande gentemot 
klimat och miljö tolkas som att det endast är genom minskat matsvinn och säsongsanpassade råvaror 
som kommunen arbetar för detta. Skrivningen bör ändras till "att det innebär bland annat att 
matsvinnet är så litet som möjligt ...... ". 

Peter Bruhn frågar om skrivningen om handlingsplaner innebär att handlingsplaner ska tas fram i alla 
verksamheter. Carina Helgesson påpekar vikten av uppföljning av kvalitet i verksamheterna och att 
enheterna arbetar aktivt för att komma tillrätta med eventuella brister. Om verksamheterna inte 
klarar det, då måste handlingsplaner upprättas. 
Marie Johansson menar att skrivningen innebär att det inte är nödvändigt att ta fram handlingsplaner 
men att det finns möjlighet att göra det om behov uppstår. 

Styrgruppen beslutar 
att skrivningen under rubriken "En hållbar måltid"ändras till "att det innebär bland annat att 
matsvinnet är så litet som möjligt ..... ". 
att skrivningen om handlingsplaner innebär att handlingsplaner kan tas fram om behov av det uppstår. 

Övrigt 
När policyn är antagen ska en broschyr tas fram. Carina Johansson föreslår att även en lättläst 
version görs. Carina pekar också på vikten av att de dokument som policyn hänvisar till t ex "Bra mat 
i skolan", "Bra mat i förskolan" och "Bra mat i äldreomsorgen" görs tillgängliga för allmänheten, t ex 
genom länkar. 

Tidsplan 
Förslag till mat- och måltidspolicy behandlas i kommunstyrelsen den 10 augusti och i 
kommunfullmäktige den 28 augusti. 

Peter Bruhn (MP) 
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Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Möllefors och 

Fryebo  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna 

vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda 

människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta 

om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas. 

 

Vattentjänster 

Förslaget omfattar följande vattentjänster: 

 Vatten för normal hushållsanvändning (V) 

 Spillvatten från normal hushållsanvändning (S) 

 

Förslag till verksamhetsområde 

Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till 

befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län. 
 

Det geografiska området finns redovisat på karta och fastigheterna finns listade.  

 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsens beslut om föreläggande, 563-6352-2010, daterat 2010-12-22 

Karta Möllefors, daterad 2016-03-23 

Fastighetsförteckning Möllerfors daterad 2016-03-23 

Karta Fryebo, daterad 2016-04-26 

Fastighetsförteckning Fryebo, daterad 2016-04-26 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2016-04-18, §17 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster enligt karta Möllefors daterad 2016-03-23 och 

fastighetsförteckning Möllefors daterad 2016-03-23, samt 

 

att  föreslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för 

allmänna vattentjänster enligt karta Fryebo daterad 2016-04-26 och 

fastighetsförteckning Fryebo daterad 2016-04-26 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige  
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BESLUT 

Sida 1/11 

Gislaveds kommun 
33280 GISLAVED 

Datum 
2010-12-22 

Beteckning 
563-6357-2010 

GISLAVEOS KOMMUN 
ANKOM 

20\0 -12- 29 
Dnr 

Föreläggande om att anordna allmän vatten- och 
avloppsanläggning i Fifflaryd, Stjärnehult och To
karp, Gislaveds kommun 

Beslut 

Annelie Johansson 
Miljö- och samhällsbyggnads
avdelningen 
036-395072 

Postadress 551 86 Jönköping 

Besöksadress Hamngatan 4 

Tfn 036-39 50 00 

Fax 036-121558 

E-post jonkoping@lansstyrelsen.se 

www.lansstyrelsen.se/jonkoping 

Länsstyrelsen förelägger Gislaveds kommun, med stöd av 6 och 51 §§ lagen 
(2006:412) om allmänna vatten~änster, att ordna allmän vatten- och av
loppsanläggning för befintliga fastigheter i områdena S~ämehult, Fifflaryd 
och Tokarp, nedan kallat området, som i bilaga 1 har markerats med en 
svart begränsningslinje. 

Utbyggnaden av den allmänna vatten- och avloppsanläggningen ska vara 
beslutad och tagen i drift senast den 31 december 2015. 

Kommunens beslut med tillhörande karta över verksamhetsområdet inom 
vilken allmänna vatten~änster kommer att tillgodoses ska inges till Länssty
relsen senast sex månader efter genomförd utbyggnad. Kartan ska även 
inges digitalt (shapefil) i format RT90 eller SWEREF 99. 

Detta beslut ersätter tidigare beslutet Föreläggande om att anordna allmän 
vatten- och avloppsanläggning i Fifflaryd, S~ärnehult och Tokarp, Gislaveds 
kommun från 2010-11-25 med beteckningen 563-6068-2010. Ändringen är 
föranledd aven anhållan från Gislaveds kommun om förlängd genomfö
randetid och ändrat verksamhetsområde. 

Bakgrund 

Det aktuella området utgörs av samlad bebyggelse med fastighetsbeteckning 
Fifflaryd på ömse sidor av Anderstorpsån (större delen av bebyggelsen med 
ortsnamnet S~ämehult) samt omedelbart söder därom på västra sidan av ån 
bebyggelse med fastighetsbeteckningen/ ortsnamnet Tokarp. Inom området 
finns sammanlagt ca 80 bostadshus och ett fåtal industrifastigheter. Flertalet 
fastigheter inom området är avstyckade. Inom området fmns även några 
obebyggda tomter. Hela området är sammanbundet med Anderstorps tät
ort, belägen omedelbart söder om området, och genom området passerar 
väg 603 mellan Anderstorp och Gnosjö. Vägen ingår i kommunens väghåll
ningsområde sedan ny förbifart (väg 604) byggts norr om Anderstorp. 
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Datum 
2010-12-22 

Beteckning 
563-6357 -2010 

Enligt kommunens fördjupade översiktsplan för Anderstorps tätort från 
2005 fInns och har länge funnits en rad av företag med miljöfarlig verksam
het iAnderstorp. Anderstorp har problem med förorenade mark- och vat
tenområden och Anderstorpsån är förorenad med tungmetaller. I S~äme
hult flnns ett objekt utpekat som förorenat område. Dagvattenutsläpp och 
ett antal enskilda avlopp belastar ån i anslutning till Tokarp och S~ämehult. 
Fifflaryd, S~ämehult och Tokarp ligger utmed Anderstorpsån, uppströms 
Nissan. Området är inte detaljplanelagt med undantag av större delen av 
norra Tokarp som omfattas av två byggnadsplaner från 1956 respektive 
1961. Inom området flnns huvudsakligen permanentboende. Enligt kom
munens översiktsplan från 2006 räknas S~ämehult samt delar av Tokarp 
som samlad bebyggelse liksom enstaka hus som ligger i direkt anslutning till 
detaljplanelagt område och som har ett samband med befintlig bebyggelse
struktur. Möjlighet för byggande i anslutning till ån i Anderstorp omnämns i 
översiktsplanen. 

I kommunens översiktsplan från 2006 flnns riktlinjer för VA-lösningar på 
landsbygden, varav bland annat framgår att en policy och strategi för vatten 
och avloppshantering på landsbygden ska tas fram och att undermåliga av
lopps anläggningar ska åtgärdas. Ett antal fastigheter inom kommunen, 
framförallt äldre, omnämns sakna tillfredsställande rening. Undermåliga 
avlopp s anläggningar flnns i Nennesmo, Vä, Amås-holm, Tokarp och S~är
nehult. 

Avloppsförsörjningen i det aktuella området är löst både genom gemen
samma avloppsanläggningar och genom enskilda avlopp inom respektive 
fastighet eller tomt. Standarden är oftast låg med dålig avloppsvattenrening. 
Inom området flnns också ett antal fastigheter i Tokarp som anslutits till 
den kommunala VA-anläggningen och som ingår i verksamhetsområde för 
vatten~änster. Gislaved och Anderstorp har samma avloppssystem. Dagvat
tenledningar från fastigheter, gatumark och övriga områden har sina utlopp 
i Anderstorpsån eller vattendrag som mynnar i denna. 

Vattenförsörjningen i området är löst genom grävda och borrade brunnar 
inom respektive fastighet eller tomt eller genom anslutning till en gemensam 
vattenanläggning. Ett antal fastigheter i Tokarp har anslutning till allmän 
vattenanläggning iAnderstorp. Gislaved och Anderstorp försörjs av samma 
dricksvattensystem. Vattenledningsnätet fungerar väl, har god kapacitet och 
få driftstörningar, enligt kommunen. 

Miljökontoret har genomfört en inventering av enskilda avlopp i Fifflaryd, 
S~ämehult och Tokarp. Inventeringen gav för handen att 75 % av befintliga 
avlopps anläggningar inte längre uppfyller kraven på en god avloppsrening. 
Förekommande brister medför en ökad risk för att såväl Y t- som grundvatt
net i området kan förorenas med avloppsvatten. 

Enligt uppgifter från kommunen pågår utredning om utbyggnad av vatten 
och avlopp inom området, behandlat i budget för 2010 med utblick 2011-
2012. En etappvis utbyggnad av ledningsnätet kommer att ske. Avsikten är 
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att det utbyggda nätet ska ingå i kommunalt verksamhetsområde för vatten
~änster. Detta skulle även möjliggöra en förtätning i området. Första etap
pen med utbyggnad av vatten och avlopp i Tokarp planeras under hösten 
2010. 

Enligt länsstyrelsernas regleringsbrev för åren 2009 respektive år 2010 ska 
de länsstyrelser som ingår i Västerhavets, Södra Östersjöns och Norra Ös
tersjöns vattendistrikt, genom att vidareutveckla sitt arbete med samordning 
och stödjande insatser, förbättra förutsättningarna för kommuner och fas
tighetsägare att minska utsläppen från enskilda avlopp. Vidare ska länssty
relserna, i enlighet med Naturvårdsverkets anvisningar, redovisa insatser 
beträffande tillsyn och vägledning avseende enskilda avlopp samt tillsyn 
enligt 6 § lagen (2006:412) om allmänna vatten~änster. 

Ar 2009 initierade Länsstyrelsen ett länsövergripande tillsynsprojekt gällande 
6 § lagen om allmänna vatten~änster. Den 30 april 2009 träffade Länsstyrel
sen representanter för plan- och bygg, tekniska samt miljö- och hälsoskydd i 
Gislaveds kommun, i syfte att inleda en dialog kring VA-planering i samlad 
eller förtätad bebyggelse och s.k. omvandlings områden. Vid mötet fördes en 
diskussion kring vilka bebyggelseområden som idag är anslutna till verk
samhetsområde för allmän vatten- och avloppsanläggning, vilka områden 
som kommer att anslutas till allmän VA-anläggning inom de närmsta åren 
samt vilken VA-status som för närvarande råder i områden med samlad 
eller förtätad bebyggelse. 

Länsstyrelsen har med utgångspunkt från de diskussioner som fördes vid 
mötet prioriterat vilka områden med förtätad/ samlad bebyggelse som myn
digheten anser bör bli föremål för utbyggnad enligt 6 § lagen allmän vatten
tjänster. Kommunstyrelsen tillskrevs den 30 april 2009 med en begäran om 
en tid- och handlingsplan för det fortsatta arbetet gällande följande områ
den: 

• Kransbebyggelse runt Gislaved och Anderstorp (anslutna men ingår 
inte i verksamhetsområde för VA) 

• Fifflaryd 

• Tokarp 
• Nennesmo 

• Arnåsholm 

• Törås 
• Isabergsområdet 

Av redovisningen ska framgå \rilket år nuvarande bebyggelse kan anslutas till 
allmän vatten- och avlopps anläggning, en karta utvisande tillkommande 
verksamhetsområde och hur vatten och avlopp avses lösas, dvs. om anslut
ning kommer att ske via allmän avlopps anläggning/ dricksvattentäkt på plats 
eller genom överföringsledning till kommunalt avloppsreningsverk/ vatten
verk (ange vilka). 
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Kommunen har den 8 september 2009 (Dm KS 2009-109, § 169) inkol11111it 
med en redovisning av vilken framgår att kommunen har beslutat att ta 
fram en särskild strategi för VA-lösningar på landsbygden och arbetar aktivt 
för att utveckla VA-lösningarna både för tätorter och för landsbygden. 
Kommunen är inte beredd att fasdägga länsstyrelsens prioriteringsordning 
och anser inte att anslutning till kommunalt verksamhetsområde är det enda 
och bästa lösningen. Utvecklingen av den allmänna vatten- och avlopps för
sörjningen sker främst genom byggnation av överföringsledningar. Under 
2008 byggdes en överföringsledning mellan Reftele och Anderstorp. En 
fortsättning av denna överföringsledning till T allberga är planerad med 
byggstart 2011. Andra överföringsledningar som planeras är Smålandsste
nar-Skeppshult och Burseryd-Smålandsstenar. Gällande området Fifflaryd 
och Tokarp har kommunen genomfört inventering av enskilda avlopp. 

Tekniska kontoret har den 18 juni 2010 översänt kommunens policydoku
ment "Rikdinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde 
för VA". Enligt VA -chefen den 1 O november 2010 har utbyggnad av vatten 
och avlopp i Tokarp fram till Möllefors bruk projekterats under hösten och 
markförhandlingar pågår. I en senare etapp byggs Möllefors - S~ärnehult. 

Länsstyrelsens beslut har föregåtts av ett flertal kontakter med utpekade 
representanter för kommunen. Lägesrapporteringen har haft som syfte att 
följa upp kommunens åtaganden gällande det strategiska VA-arbetet samt 
att kontrollera att planerade och projekterade utbyggnader av det allmänna 
verksamhetsområdet genomförs enligt tidsplan. 

Lagstöd 
Av 6 § lagen (2006:412) om allmänna vatten~änster framgår att kommunen, 
om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver 
ordnas vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss 
befintlig eller blivande bebyggelse, ska 
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vatten~änsten eller vatten
~änsterna behöver ordnas, och 
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i 
verksamhetsområdet genom en allmän VA -anläggning. 

Enligt 51 § lagen om allmänna vatten~änster utövar länsstyrelserna tillsyn 
över att kommunen fullgör sin skyldighet enligt 6 § samma lag, dvs. att till
godose behovet av vattentjänster. Länsstyrelsen får förelägga kommunen att 
fullgöra skyldigheten. Länsstyrelsen kan förena föreläggandet med vite. 

I proposition 2005/06:78 "Allmänna vattentjänster" framgår bl.a. att kom
munernas roll i samhällsplaneringen och i miljö- och hälsoskyddsfrågor gör 
tillhandahållandet av vatten~änster till ett sådant allmänt intresse för kom
muninvånarna att kommunen enligt kommunallagen måste anses ha befo
genhet att ordna sådana tjänster. När förutsättningarna är sådana att kom
munen behöver se till att vattenförsörjning och avlopp ordnas och fastig
hetsägarna inte själva kan enas om att man vill lösa VA-frågorna på egen 
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hand är det enligt regeringens mening mest rimligt att kommunen fullgör 
sitt ansvar med en allmän anläggning. 

Vidare framgår att all bebyggelse som be~änas av eller ligger inom det om
råde där förutsättningarna för kommunens utbyggnads skyldighet är uppfyll
da bör omfattas av verksamhetsområde för allmän VA-anläggning. Fastig
hetsägare som är helt beroende av kommunens VA -~änster, bör således 
erbjudas likvärdiga VA-rättsliga förhållanden jämfört med de fastighetsägare 
som ligger inom verksamhetsområde. 

Om förutsättning enligt 6 § nämnda lag är uppfyllt inträder en skyldighet för 
kommunen att ordna allmän anläggning för avlopp oavsett om detaljplan 
finns för området eller inte. En generell tillämpning att inte införliva områ
den utan detaljplan i verksamhetsområde är inte förenlig med lagen om all
männa vatten~änster. 

Kommunens skyldighet att ordna en allmän VA -anläggning gäller sedan den 
1 januari 2007 såväl när en sådan anläggning behövs av hänsyn till skyddet 
av människors hälsa som av hänsyn till skyddet till miljön. Skyldigheten 
gäller så länge behovet finns kvar. 

För att hälsorekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att 
den allmänna VA-anläggningen förhindrar eller åtminstone väsentligt mot
verkar påtagliga olägenheter på människors hälsa. Eftersom skyldigheten att 
inrätta en VA-anläggning knutits till behovet av hälso skydd, har skyldighe
ten inte ansetts omfatta krav på att inrätta en allmän VA-anläggning för att 
tillgodose industriella anläggningars behov av vatten~änster. 

För att miljörekvisitet ska anses vara uppfyllt krävs att det kan förväntas att 
den allmänna VA-anläggningen förhindrar eller åtminstone väsentligt mot
verkar påtagliga olägenheter i miljön. Definitionen av avloppsvatten åter
finns i 9 kap. 2 § miljöbalken, vilket innebär att miljörekvisitet kan användas 
för såväl spillvatten från hushåll och industrier, lakvatten från deponier, 
kylvatten från industriprocesser och värmesystem som dagvatten och drän
vatten. Vid tolkning av miljörekvisitet är det viktigt att tillgodose intresset av 
en god hushållning med naturresurserna. Hushållningsaspekten kan dock 
inte ensam ligga till grund för kommunens utbyggnadsskyldighet. 

Enligt äldre praxis behövs det en något så när samlad bebyggelse av 20-30 
fastigheter som underlag för att ställa krav på en allmän VA-anläggning. En 
utbyggnad aven befintlig eller planerad allmän VA-anläggning kan dock ske 
för betydligt fårre fastigheter. I praxis har till och med enstaka fastigheter i 
närhet till befintligt verksamhetsområde ansetts ha ett så nära samband med 
bebyggelsen inom verksamhetsområdet att fastigheternas VA-frågor ska 
lösas i det större sammanhanget med denna bebyggelse. 

Det senare görs även gällande i ny praxis av vilken framgår att kraven på 
utbyggnad av det allmänna verksamhetsområdet, särskilt vid bedömning av 
miljöaspekten, kan ställas på områden med endast ett fåtal fastigheter. Till 
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exempel har Miljööverdomstolen den 8 juni 2010 CM 7788-09) i fråga om 
prövning av föreläggande om att ordna verksamhetsområde för allmän VA
anläggning i Eslövs kommun gjort gällande att även andra värden kan vara 
gällande - i detta fall förekomst av ~ockskalig målannussIa i recipienten. 

Motivering 

Miljömålen 

Enligt det nationella miljökvalitetsmålet Ingen övergödning ska halterna 
av gödande ämnen i mark och vatten inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningarna för biologisk mångfald eller möjlighe
terna till allsidig användning av mark och vatten, t.ex. som dricksvatten eller 
för fiske, bad och rekreationsändamål. 

Av de regionala delmålen för ]önköpings län framgår att transporten av 
fosforföreningar (vattenburna utsläpp från mänsklig verksamhet) till sjöar 
vattendrag år 2010 ska ha minskat med minst 10% från 1995 års nivå. De 
största minskningarna ska ske i de känsligaste områdena. På motsvarande 
sätt ska transporten av kväve per avrinnings område ha minskat med 15 % 
år 2010 jämfört med medel för åren 1991-1995. 

För att undersöka hur långt vi kommit vad gäller de regionala delmålen har 
Länsstyrelsen låtit utvärdera närings situationen i länets sjöar och vattendrag. 
Av Länsstyrelsens rapport 2010:06 "Näringstillståndet i länets sjöar och 
vattendrag 2004-2008 - förslag till åtgärder" framgår att fosforuansporten i 
Nissan har minskat med 4 % och att kvävetransporten har ökat under fem
årsperioden jämfört med medelvärde för 1991-995. Resultaten visar att det 
föreligger ett fortsatt behov av att vidta ytterligare åtgärder för att minska 
såväl direkta som diffusa utsläpp av fosfor och kväve till vatten. I rapporten 
föreslås åtgärder inom bland annat enskilda avlopp (hög kravnivå) och an
slutning till verksamhetsområde för allmänna vatten~änster som nödvändi
ga. 

Det årliga läckaget av antropogent (från mänskliga aktiviteter) fosfor för 
hela Nissans avrinnillgsområde uppgår till ca 16 ton, vilket är ungefär hälf
ten av det totala läckaget. Det årliga beräknade antropogena netto läckaget 
för Nissan i] önköpings län är 6 ton, att jämföra med det totala beräknade 
läckaget på 20 ton. Den största källan av näringsämnen är utsläpp från re
ningsverk (35 %), följt av jordbruk (25 %) och enskilda avlopp (23 %). 

I] önköpings läns åtgärdsprogram "Vattnets miljömål" , som utgår från de 
nationella miljökvalitetsmålen Ingen övergödning, Bara naturlig försurning, 
Levande sjöar och vattendrag samt Myllrande våtmarker, återfinns ett tydligt 
krav på kommunal VA-planering enligt nedan. 
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Ingen övergödning (IÖ9). Alla kommuner ska ta fram en avlopps
strategi. Kommunerna i Jönköpings län ska senast vid utgången av år 
2011 ha en kommunövergripande avloppsstrategi som ligger till 
grund för kommande exploatering samt utbyggnad av enskilt, 
gemensamt och kommunalt vatten och avlopp. Åtgärden bidrar till 
åtgärd 36 och 37 i vattenförvaltningens åtgärdsprogram. 

Vattendirektivet 

Av åtgärdsprogrammen för vattenförvaltningen, antagna av Vattenmyndig
heterna i Södra Östersjön och Västerhavet den 22 december 2009, framgår 
att kommunerna ska ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som 
bidrar till att en vattenförekomst inte uppnår eller riskerar att inte uppnå 
god ekologisk status. Vidare framgår att kommunerna i samverkan med 
Länsstyrelsen ska utveckla vatten- och avloppsplaner, särskilt i områden 
med vattenförekomster som inte uppnår eller riskerar att inte uppnå god 
ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status samt utveckla 
sin planläggning med hänsyn till antagna miljökvalitetsnormer för vatten. 

Åtgärdsprogram 33. Kommunerna behöver ställa krav på hög 
skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till att en vattenförekomst 
inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå god ekologisk status. 

Åtgärdspunkt 36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning 
och prövning så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och 
inte överträds. 

Åtgärdspunkt 37. Kommunerna behöver, i samverkan med länssty
relserna, utveckla vatten- och avloppsvattenplaner, särskilt i områden 
med vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, 
god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 

Det för beslutet aktuella området Fifflaryd, Stjärnehult och Tokarp ligger 
utmed Anderstorpsån, uppströms Nissan. Vattendraget Anderstorpsån rin
ner från sjön Hären i Gnosjö kommun och mynnar i Nissan strax norr om 
Ängåns inflöde i Nissan/Risamossen söder om Gislaveds tätort. Risamos
sen är av riksintresse för naturvården. Anderstorpsån är mycket kraftig för
sumillgspåverkad, framför allt uppströms. Innan kalkningen påbörjades 
1980 uppmättes pH under 5,0. Det finns ett tiotal verksamheter med ut
släpp till vatten som ligger relativt nära vattendraget, bland annat flera me
tall- och ytbehandlingsindustrier samt flera misstänkta förorenade områden. 
Vattendraget rinner genom Anderstorp och är påverkad av dagvattenut
släpp. Vattendraget har en mycket stark påverkan av förhöjda metaller i ån 
och sjön Hären är starkt påverkad. Riksväg 27 korsar vattendraget. Anders
torps flygplats och en motorbana ligger i närheten av vattendraget. 
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Enligt VattenInfonnationsSystem Sverige, VISS bedöms vatten förekomsten 
Anderstorpaån på delsträckan Älgeå - Hären (nr SE63SS0S-137122) ha 
God ekologisk status. Det är undersökningar av bottenlevande smådjur 
(bottenfauna) som har avgjort statusen. Mätningar av näringsämnet fosfor 
och försurning (PH) visar God status. Vattendraget bedöms ha Osäker på
verkan från punktkällor. Punktkällorna är utpekade enligt riktlinjer från vat
tenmyndigheten, men utredning om ansvar, påverkan eller eventuell fördel
ning är inte gjord. 

Anderstorpaån, delsträckan Nissan - Älgeå (nr SE634843-136627) bedöms 
ha Måttlig ekologisk status. Det är förhöjda halter av zink som har avgjort 
statusen. Mätningar av försurning (PH) och näringsämnet fosfor visar God 
status. Undersökningar av kiselalger på stenar (påväxt) visar God status och 
bottenlevande smådjur.(bottenfauna) visar Hög status. Vattendragets ke
miska status har bedömningen Uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Förut
om förekomst av kvicksilver är det mätningar av kemiska ämnen som visar 
på att Hexaklorbensen, Pentaklorbensen och Nonylfenoler överstiger 
gränsvärdet i vatten. 

Eftersom vattendraget idag har Måttlig status finns det en risk för att det 
inte uppnår God ekologisk status år 201S. Det finns även en risk för att 
vattendraget inte uppnår God ekologisk status år 201S om dagens kalkning 
avslutas för tidigt och på grund av metaller i vattnet. Vattenmyndigheten har 
bedömt att det finns skäl att fastställa miljökvalitetsnonnen t::ill god ekolo
gisk status med tidsfrist t::ill 2021 

Enligt åtgärdsprogrammet för Västerhavets vattendistrikt är den samlade 
bedömningen för Nissan att stora delar av ån är påverkat av försurning. Det 
antropogena bidraget av näringsämnen t::ill Nissan är betydande, men en 
mindre andel kommer från jordbruksverksamhet. I biflödet Anderstorpsån 
är förekomst av metaller och organiska miljögifter betydande. 

Miljö- och hälsoaspekter 

Orenat avloppsvatten kan antas innehålla följande mängder av föroreningar 
(Naturvårdsverkets handbok om enskilt avlopp, NFS 2006:7) 

Urin Fekalier BOT Tot. per Halt 
g/p, d + papper g/p, d person mg/l1 

g/p, d g/p, d 

BOD7 5 15 28 48 280 (150-350) 
Tot-P 1 0,5 0,5 (0,15-0,6i 2 12(5-15) 
Tot-N 11 1,5 1,4 14 80 

1 Kursiverad halt är beräknade under antagande att en person producerar 170 liter spillvat

ten per dygn 

2 Fosforinnehållet i BDT-vatten varierar beroende på om fosfatfria tvättmedel används 

eller inte. Den lägsta nivån motsvarar om endast fosfatfria hushållskemikalier används. 
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Utsläpp av otillräckligt renat avloppsvatten - urin och fekalier från WC samt 
bad-, disk- och tvättvatten - orsakar mikrobiell påverkan (coliforma bakteri
er) av närliggande dricksvattentäkter, övergödning (fosfor, kväve) av sjöar 
och vattendrag samt ogynnsamma och i förekommande fall även toxiska 
förhållanden för bottenlevande organismer (suspenderade och syreförbru
kande ämnen). 

Även i det fall det finns möjlighet för vissa fastighetsägare i området att 
ordna enskilda avlopp är de skyddsvärden som finns representerade i An
derstorpsån och Nissan tillräckliga för att motivera att recipienten avlastas 
så lång möjligt från utsläpp av fosfor, kväve, BOD och suspenderade äm
nen från enskilda avlopp. Länsstyrelsen bedömer med hänvisning till 
skyddsintressena nedströms sjön Hären, att miljörekvisitet kan anses vara 
uppfyllt för målsägarnas fastigheter och fastigheterna inom befintligt verk
samhetsområde. 

Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till vad som framkommit i ärendet att 
nuvarande vatten- och avlopps förhållanden inom området är sådana att de 
med hänsyn till behovet av att skydda människors hälsa och skyddet av mil
jön snarast måste lösas. 

Närheten till det kommunala avloppsnätet i Anderstorps tätort talar för att 
områdets vatten- och avloppsförsörjning bör lösas genom anslutning till 
verksamhetsområde för allmänna vatten~änster iAnderstorp. 

Kommunen har under ärendets handläggning angett att de under 2010 fast
ställt policydokumentet "Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför 
verksamhetsområde för VA", beslutat att anta taxa och nya bestämmelser 
för kommunens allmänna vatten- och avloppsanläggning från och med den 
1 januari år 2011 samt färdigställt ett antal överföringsledningar. Kommu
nen är inte beredd att fastlägga länsstyrelsens prioriteringsordning och anser 
inte att anslutning till kommunalt verksamhetsområde är den enda och bästa 
lösningen. 

Länsstyrelsen bedömer att området uppfyller kriterierna i 6 § lagen om all
männa vatten~änster och att arbetet med att lösa vatten- och avloppsfrågan 
i området bör påskyndas. Att ansluta befintlig och planerad bebyggelse i 
området till allmän VA-anläggning och att låta området ingå i kommunalt 
verksamhetsområde för allmänna vatten~änster bedöms av Länsstyrelsen 
som såväl tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt som miljömässigt motiverat 
att genomföra. 

Det är Länsstyrelsens bedömning att befintlig och planerad bebyggelse ut
gör ett sådant område som omfattas av tidigare praxis gällande definitionen 
av begreppet "i ett större sammanhang". Området ligger dessutom i nära 
anslutning till befintligt verksamhetsområde för allmänna vattentjänster. 
Länsstyrelsen förelägger därför kommunen att ordna allmän vatten- och 
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avloppsanläggning för de sammanhängande fastigheterna inom området 
Fiff:1aryd, Stjärnehult och Tokarp, angivet i bilaga 1. 

Lagen om allmänna vattentjänster anger att allmänna VA-anläggningar ska 
komma till stånd så snart som möjligt. Länsstyrelsen har dock förståelse för 
att det krävs en viss planerings- och genomförandetid för att anordna en 
allmän VA-anläggning, varför kommunen bör medges rimlig tid för att upp
fylla sina skyldigheter. Länsstyrelsen anser att en tidsperiod av 60 månader 
är rimlig i det aktuella fallet. Med hänsyn till områdets storlek och behovet 
av etappvis utbyggnad bedömer Länsstyrelsen att det kan vara befogat med 
en längre genomförandeperiod. Utbyggnad av allmän vatten- och avlopps
anläggning för området ska därför vara klar senast den 31 december 2015. 

Länsstyrelsens beslut innebär inget ställningstagande till vilken teknisk lös
ning som är lämpligast. Länsstyrelsen bedömer dock att en utbyggnad av 
allmän vatten- och avloppsanläggning kan påbörjas relativt omgående om 
kommunen väljer att ansluta området till det kommunala verksamhetsom
rådet för Anderstorps avloppsreningsverk. 

Länsstyrelsen anser att det i nuläget inte är nödvändigt att förena föreläg
gandet med vite. 

Hur man överklagar 

Detta beslut kan överklagas hos Statens va-nämnd genom skrivelse till 
Länsstyrelsen - se bilaga 2 (formulär 7). 

I detta ärende har deltagit avdelningschef Annelie Johansson beslutande och 
miljöstrateg Pia Larsson, föredragande .. I ärendet har även deltagit vatten
handläggare Maria Carlsson och samhällsplanerare Kajsa Mörner. 

Annelie Johansson 

Bilaga 
1. Karta med aktuellt område för allmän vatten- och avloppsanläggning 
2. Hur man överklagar 

Utskrift 
Delgivningskvitto 
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Miljö- och samhällsbyggnadsavdelningen (ANJH, BELU, MAWI, LAFR, POSV) 
Naturavdelningen (OLBR, ANLH) 
Rättsavdelningen (BEJS) 
Tekniska nämnden i Gislaveds kommun 
Bygg- och miljönämnden i Gislaveds kommun 
Diariet 
Akten 
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Kartutskrift ur SERUM 

Denna produkt är framtagen i 
SERUM, 
SERUM är ett datorbaserat 
handäggarstöd som utarbetats vid 
Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

• KOMMUNALA UTREDNINGSOMRÄDEN VA 
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Bilaga 
Fullföljdshänvisning 

Formulär 7 

Postadress 551 86 Jönköping 
Besöksadress IIamngatan 4 
Tfn 036-39 50 00 
Fax 036-12 15 58 
E-pos t: jonkoping@lansstyrelsen.sc 
www.lansstyrclscn.sc/ jonkoping 
Plusgiro 3 51 76-7 

HUR MAN ÖVERKLAGAR HOS REGERINGEN 

VEM SKA PRÖVA Länsstyrelsens beslut kan skriftligen överklagas hos 
ÖVERKLAGANDET regeringen, Miljödepartementet. 

HUR MAN UTFORMAR I skrivelse ska du 
ÖVERKLAGANDET 

• tala om vilket beslut du överklagar, t.ex. genom att 
ange ärendets nummer (diarienumret) och dag för 
beslutet 

• redogöra för varför du anser att Länsstyrelsens 
beslut är felaktigt 

• redogöra för hur du anser att beslutet ska ändras. 

Du kan anlita ombud att sköta överklagandet åt dig. 

Behöver du veta mer om hur du ska gå till väga, så ring eller 
skriv till Länsstyrelsen. 

ÖVRIGA HANDLINGAR Om du har handlingar eller annat som du anser stöder din 
ståndpunkt, så bör du skicka med det. 

VAR INLÄMNAS Din skrivelse ska lämnas eller skickas till Länsstyrelsen 
ÖVERKLAGANDET och inte till regeringen. 

Länsstyrelsens adress och telefonnummer finner du upp till 
höger på denna sida. 

SENASTE DATUM FÖR Länsstyrelsen måste ha fått din skrivelse inom tre veckor 
ÖVERKLAGANDET från den dag då du fick del av beslutet, annars kan ditt 

överklagande inte prövas. 

UNDERTECKNA Du ska underteckna skrivelsen och förtydliga 
ÖVERKLAGANDET namnteckningen. Uppge postadress och telefonnummer. 

Dokument3 



VERKSAMHETSOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING
Dagvatten fastighet
Spillvatten
Spillvatten, Dagvatten fastighet
Vatten
Vatten, Dagvatten fastighet
Vatten, Spillvatten
Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet

Tokarp

Handläggare: Eva Johansson
Datum: 2016-04-26
Skala (A4): 1:4 000±
0 100 20050 m



Kommunstyrelsekontoret 2016-08-12

Bengt-Göran Ericsson

Dnr: KS.2016.97

Ändrad benämning på föreslaget verksamhetsområde för allmänna

vattentjänster

För att beskriva det geografiska läget korrekt har det område som i förslaget tidigare benämnts

Fryebo ändrats till Tokarp. Namnändringen medför inga förändringar i förslagets omfattning eller

dess konsekvenser.



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-08-10 1(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §229 Dnr: KS.2016.97

Verksamhetsområde för allmänna vattentjänster i Möllefors och
Fryebo

Ärendebeskrivning
Kommunen är skyldig, enligt vattentjänstlagen (Lag 2006:412), att ordna
vattentjänster i ett större sammanhang om det behövs för att skydda
människors hälsa eller för miljön. När detta behov finns ska kommunen besluta
om verksamhetsområde inom vilket vattentjänsterna ska finnas.

Tekniska nämnden har vid sammanträde den 19 november 2014 beslutat att
förslå kommunfullmäktige att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna
vattentjänster i Möllefors och Fryebo, Anderstorp.

Vattentjänster
Förslaget omfattar följande vattentjänster:
· Vatten för normal hushållsanvändning (V)
· Spillvatten från normal hushållsanvändning (S)

Förslag till verksamhetsområde
Verksamhetsområde för allmänt vatten och spillvatten utökas i anslutning till
befintligt ledningsnät enligt föreläggande från Länsstyrelsen i Jönköpings län.
Det geografiska området redovisas i bifogade fastighetsförteckningar och
kartmaterial.

Genom att bilda rubricerade verksamhetsområden för allmänna vattentjänster
har kommunen uppfyllt länsstyrelsens föreläggande 563-6352-2010, daterat den
22 december 2010.

Beslutsunderlag
Länsstyrelsens beslut om föreläggande, 563-6352-2010, daterat den 22
december 2010.
Tekniska nämnden den 27 april 2016 §49
Karta Möllefors, daterad den 23 mars 2016
Fastighetsförteckning Möllefors daterad den 23 mars 2016
Karta Fryebo, daterad den 26 april 2016.
Fastighetsförteckning Fryebo, daterad 26 april 2016.
Verksamhetsområde för allmänt VA - information från tekniska kontoret
daterad 22 oktober 2014
Kommunstyrelsens allmänna utskott den 15 juni 2016, § 56

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt
karta Möllefors daterad 23 mars 2016 och fastighetsförteckning
Möllefors daterad 23 mars 2016, samt



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida
2016-08-10 2(2)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 229 (forts.)

att anta föreslaget verksamhetsområde för allmänna vattentjänster enligt
karta Fryebo daterad den 26 april 2016 och fastighetsförteckning Fryebo
daterade den 26 april 2016.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Vatten Spillvatten

Dagvatten 

fastighet

Dagvatten 

gata

FIFFLARYD 1:53 DEL V S  

FIFFLARYD 1:28 HELA V S  

FIFFLARYD 6:3 HELA V S  

FIFFLARYD 1:18 HELA V S  

FIFFLARYD 1:27 HELA V S  

FIFFLARYD 1:36 HELA V S  

FIFFLARYD 1:13 DEL V S  

Tjänster

Fastighetsbeteckning Fastighetsdel

Datum: 2016-03-23

Dnr: TN 2010.94

FASTIGHETSFÖRTECKNING ALLMÄNNA VATTENTJÄNSTER I 

MÖLLEFORS



VERKSAMHETSOMRÅDE

TECKENFÖRKLARING
Dagvatten gata APH
Dagvatten gata F
Dagvatten fastighet
Spillvatten
Spillvatten, Dagvatten fastighet
Vatten
Vatten, Dagvatten fastighet
Vatten, Spillvatten
Vatten, Spillvatten, Dagvatten fastighet

Möllefors

Handläggare: Eva Johansson
Datum: 2016-03-23
Skala (A4): 1:2 000± 0 10050 Meter
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VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT  VA 

Denna information har som syfte att ge en kort introduktion till vad det innebär att bilda ett 

verksamhetsområde för allmänt va. Texten består till största del av utdrag ur lagstiftning och annan 

tillgänglig information inom området. 

1. VAD ÄR ETT VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA?  

Ett verksamhetsområde för allmänt va är ett avgränsat område inom vilket vatten- och 

avloppsförsörjningen skall ske genom allmänna va-anläggningar. Ett verksamhetsområde är juridiskt 

viktigt eftersom området utgör en gräns inom vilket vattentjänstlagens (LAV 2006:412) bestämmelser 

gäller. Vattentjänstlagen är en strikt lag som reglerar förhållandet mellan va-huvudman och de 

fastighetsägare som ingår i ett verksamhetsområde. Såväl va-huvudman som fastighetsägare har 

rättigheter och skyldigheter. Kommunfullmäktige fastställer verksamhetsområdets gränser och det 

skall tydligt framgå vilka fastigheter som ingår.” 1 

2. NÄR SKA VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA BILDAS? 

LAV 2006:412 syftar till att: ”(…)säkerställa att vattenförsörjning och avlopp ordnas i ett större 

sammanhang, om det behövs för människors hälsa eller miljön”.  

Lagen ger en utbyggnadsskyldighet för allmänt vatten och avlopp inom vissa områden. Kommunen 

kan välja att bilda verksamhetsområde för kommunalt va även om lagen inte kräver det.  

”Verksamhetsområde enligt vattentjänstlagen ska först och främst omfatta fastigheter eller bebyggelse 

för vilken vattenförsörjning och avlopp redan har ordnats genom en allmänna va-anläggningen … 

Förutom den redan anslutna bebyggelsen bör verksamhetsområdet omfatta den bebyggelse för vilken 

vattenförsörjning och avlopp kommer att behöva ordnas genom den allmänna anläggningen.”2 

3. NÄR SKA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA TAS? 

”Först när den planerade utbyggnaden av anläggningen har kommit så långt att nödvändiga 

anordningar för fastigheternas anslutningar kan förväntas bli utförda inom en nära överskådlig framtid 

bör denna bebyggelse tas med. Så snart ett verksamhetsområde har utvidgats kan berörda 

fastighetsägare komma att kräva att förbindelsepunkter genast skall upprättas för fastigheternas 

                                                

1 Information om verksamhetsområde för kommunalt vatten och avlopp (VA), Kiruna kommun, 

http://www.kiruna.se/PageFiles/4207/Mer%20information%20om%20VA-verksamhetsomr%c3%a5den.pdf?epslan

guage=sv (2014-10-22) 

2 Qviström, 2008, Vattentjänstlagen – en handbok, Nordstedts juridik, Stockholm 
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anslutning och huvudmannen har, enligt nuvarande reglering, i ett sådant läge bara rätt till det anstånd 

med ordnandet som behövs för att samordningen med andra arbeten inte skall väsentligt försvåras.” 3 

”Det krävs starka, objektivt godtagbara motiv för att få uppskjuta arbetena och enbart finansiella 

hinder mot en utbyggnad har inte godtagits i praxis.”4 

4. VEM KAN TA BESLUT OM VERKSAMHETSOMRÅDE FÖR ALLMÄNT VA? 

Kommunfullmäktige är alltid den som tar beslut om verksamhetsområde.  

”Sammantaget ger beslut om verksamhetsområde ett flertal rättsverkningar. Både för de 

fastighetsägare som berörs och kommunen som sådan. Vissa av förpliktelserna är av normkaraktär. 

Jag kan mot den bakgrunden inte se att det går att delegera beslut om verksamhetsområde, ens i 

mindre delar, från kommunfullmäktige. Man får i stället organisera besluten på ett sådant sätt att de 

t.ex. tas upp vid ett viss tillfälle årligen. Så har jag förstått att t.ex. Stockholm gör.”5 

5. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA INOM ETT VERKSAMHETSOMRÅDE 

FÖR ALLMÄNT VA?  

”Va-huvudmannen är skyldig att förse samtliga fastigheter inom ett verksamhetsområde med vatten- 

och avloppsförsörjning om fastigheten har behov av detta. Fastigheter för bostadsändamål anses t.ex. 

alltid ha behov av vatten och avlopp.  

Inom ett verksamhetsområde för va har en fastighetsägare inte möjlighet att välja om fastighetens 

vatten- och avloppsförsörjning skall ske via den kommunala va-anläggningen eller enskilda (egna) va-

anläggningar. Försörjningen skall ske via den kommunala va-anläggningen och nyetablering av enskilda 

va-anläggningar godkännas inte. Endast i undantagsfall kan befintliga enskilda va-anläggningar 

godkännas.  

Inom ett verksamhetsområde för va är fastighetsägaren skyldig att betala avgifter för vatten- och 

avloppsförsörjningen. Kommunfullmäktige beslutar om vilka avgifter och bestämmelser som gäller 

genom fastställande av va-taxa och ”Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna 

Vatten- och Avloppsanläggning” (ABVA). ” 1 

  

                                                

3 Prop 2005/06:78 sid 51 

4
 Prop 2005/06:78 sid 69 

5 E-post från Anna Marcusson, förbundsjurist SKL, 2014-09-29 
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6. VAD INNEBÄR DET FÖR EN FASTIGHET ATT LIGGA UTANFÖR ETT 

VERKSAMHETSOMRÅDE ALLMÄNT VA?  

”Kommunen har ingen skyldighet att förse fastigheter utanför ett verksamhetsområde med vatten 

och avlopp. Det innebär att fastigheter utanför ett verksamhetsområde för va måste anlägga enskilda 

(egna) va-anläggningar för vatten- och avloppsförsörjning enligt gällande lagstiftning.  

Vill en fastighetsägare ha kommunal va-försörjning trots att fastigheten ligger utanför ett 

verksamhetsområde kan anslutning ibland erbjudas. Förutsättningen är att anslutning är va-tekniskt 

möjligt och att tillräcklig kapacitet finns i befintliga va-anläggningar. De kommunala va-anläggningarna 

är dock oftast dimensionerade för att enbart klara va-försörjningen inom ett fastställt 

verksamhetsområde. (…) Kommunal va-anslutning erbjuds enbart genom upprättande av avtal, som 

bl.a. innebär att va-taxa och Allmänna bestämmelser för brukandet av kommunens allmänna vatten- 

och avloppsanläggning tillämpas. Fastighetsägaren får då själv anlägga, ansvara och bekosta alla de 

ledningar och ev. va-installationer (t.ex. pump) som behövs från anvisad förbindelsepunkt vid 

befintliga kommunal huvudledning. Fastighetsägaren måste även ordna alla eventuella tillstånd som kan 

behövas för ledningsdragning om andra fastigheter måste passeras.  

Fastigheten förvärvar aldrig s.k. brukningsrätt vid anslutning till kommunalt va utanför ett 

verksamhetsområde, vilket innebär att rättigheten till kommunal va-försörjning upphör om det 

ingångna avtalet sägs upp.” 1 

Vid anslutning av fastighet utanför verksamhetsområde för allmänt va i Gislaveds kommun tillämpas 

Riktlinjer för anslutning av fastigheter utanför verksamhetsområde för allmänt va (Kf §184 2012-12-13).  

7. BRUKNINGSRÄTT, RÄTTIGHETER OCH SKYLDIGHETER  

”I samband med att en fastighet inom ett verksamhetsområde betalar avgift för kommunal 

va-anslutning förvärvar fastigheten s.k. brukningsrätt. Brukningsrätten innebär i princip att fastigheten 

har rätt till kommunal vatten- och avloppsförsörjning för all framtid.  

Samtidigt som fastigheten får brukningsrätten så infaller en betalningsskyldighet, som innebär att 

fastigheten har ett va-abonnemang som inte kan sägas upp.” 1 
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Den kommunala organisationen – förtroendevalda och förvaltningar

– vill uppnå vision 2040 genom att vi

 levererar fungerande vardag för individen,

 fungerar som informationssamlare, samordnare och bas för nätverk,

 samverkar för en tillgänglig region och effektiv resursanvändning,

 uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen

VISION 2040

Gislaveds kommun är platsen man gärna identifierar

sig med och har en god relation till.



 Prioriterat område: Barns lärande

En god och trygg uppväxtmiljö för alla barn där barnperspektivet står i fokus. Där vi

prioriterar förebyggande verksamhet för barn och ungdomar.

 Prioriterat område: Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun

Hela Gislaveds kommun ska leva. Kommunens miljöpåverkan ska minska. Digital delaktighet

och utbyggnad av infrastruktur är en förutsättning för utveckling av E-samhället.

 Prioriterat område: Företagsklimat och näringslivssamverkan

I Gislaveds kommun ska vi ha det bästa företagsklimatet vilket förutsätter en fördjupad

samverkan med näringslivet.

Kommunen stödjer näringslivets behov av rörlighet för kompetens och transporter på ett

hållbart sätt genom att utveckla infrastrukturen.
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Budget 2017 och Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål 

och budget 2017-2021  

 

Ärendebeskrivning 

Under våren fastställs de yttre begränsningarna och målen för 

nämndernas budgetarbete genom beslut om ”Strategiskt budget- och 

styrdokument inför mål och budget 2017-2021”. 

 

Styrdokumentet innehåller bl. a. planeringsförutsättningar, vision, 

övergripande mål, inriktningar, utdebitering samt direktiv och 

ekonomiska ramar för 2017. 

 

Kommunstyrelsen har den 11 maj 2016 beslutat föreslå kommunfullmäktige att 

anta Strategiskt styrdokument inför mål och budget 2017-2021, daterat den 11 

maj 2016. 

 

Vid kommunstyrelsens sammanträde biföll Centerpartiet sitt eget yrkande 

avseende huvudmålet på sidan 19 under punkten b. Attraktivitet och utveckling 

för Gislaveds kommun men deltog i övrigt inte i beslutet utan ska återkomma 

vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 maj 2016. Sverigedemokraterna 

deltog inte i beslutet utan ska också återkomma vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 26 maj 2016. 

 

Beslutsunderlag 

Förslag till strategiskt styrdokument, daterat den 11 maj 2016 

KSAM protokoll 2016-04-25 

Kommunstyrelsen den 11 maj 216, §153 

 

Controller Ann-Louis Edén redovisar de ekonomiska förutsättningarna samt 

viktiga beståndsdelar i förslaget till Strategiskt styr- och budgetdokument inför 

mål och budget 2017-2021. 

 

Inledningsanföranden från Marie Johansson (S), Maria Gullberg-Lorentsson (M), 

Carina Johansson (C), Anders Gustafsson (SD), Lennart Kastberg (KD), Fredrik 

Sveningson (L), Peter Bruhn (MP), Marie Lackenbauer (V) och  

Erik Andersson (K). 

 

Ordförande ajournerar sammanträdet kl. 12.00 - 13.00 

 

 

STRATEGISKT STYRDOKUMENT 
 

Yrkanden, generella: 

Marie Johansson (S), Maria Gullberg Lorentsson (M), Peter Bruhn (MP), Anton 

Sjödell (M), Ove Gustavsson (S) och Ulf Jiretorn (M): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Carina Johansson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove Bengtsson (C) och 

Håkan Josefsson (C): Bifall till centerns samtliga yrkanden och förslag till mål 

och budget. 

 

Anders Gustafsson (SD): Bifall till sverigedemokraternas samtliga yrkanden. 
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Lennart Kastberg (KD): Bifall till kristdemokraternas yrkanden och i övrigt till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Fredrik Sveningson (FP): Bifall till liberalernas yrkande. 

 

Marie Lackenbauer (V): Bifall till vänsterpartiets yrkanden och i övrigt till 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Erik Andersson (K): Bifall till kommunisternas yrkanden. 

 

Marie Johansson (S) med instämmande av Anton Sjödell (M) och Ulf Jiretorn 

(M): den preliminära utdebiteringen ska vara oförändrad 22, 13 per 

skattekrona. 

 

Marie Johansson (S): Avslag på centerpartiets samtliga yrkanden. 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på sverigedemokraternas samtliga yrkanden. 

 

Kapitel 1 Beskrivning av styrmodellen 
Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): under rubriken Värdegrund ska formuleringen "beslut 

fattas på en rättssäker och saklig grund" strykas.  

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): Värdegrunden ska kompletteras med följande mening: 

Gislaveds kommun tar tillvara alla invånares synpunkter och för en planerad, 

regelbunden pch återkommande dialog med alla. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande mot avslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Marie Lackenbauers 

yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för avslag av Marie Lackenbauers (V) yrkande. 

NEJ-röst för bifall till Marie Lackenbauers (V) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 42 JA-röster och 2 NEJ-röst. 5 ledamöter avstår 

från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige avslagit Marie Lackenbauers (V) 

yrkande. 

 

Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): under rubriken Vision ska formuleringen 

"uppmärksammar bärarna av den kulturella industrikommunen" förtydligas 

eftersom det inte är begripligt vad det innebär. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Kapitel 4 God ekonomisk hushållning 

 

b. Personalpolitiska mål 

 
Yrkande 

Carina Johansson (C) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): 

Sjukfrånvaron ska inte överstiga 5,0 %. 

 

Marie Johansson (S): Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 

 
Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag enligt Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 33 JA-röster och 15 NEJ-röst. 1 ledamot avstår 

från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Kapitel 5 Prioriterade programområden och inriktningar 

 

a. Barns lärande 

 
Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): inriktning nr 1 ska ändras till Öka antalet behöriga 

elever till gymnasiet. 

 

Lennart Kastberg (KD) med instämmande av Fredrik Sveningson (L): inriktning 

nr 1 ska ändras till att alla elever når kunskapsmålen i årskurs 3, 6 och 9 för att 

alla elever ska kunna ha möjlighet att nå gymnasiebehörighet. 

 

Marie Lackenbauer (V): inriktning nr 1 ska kompletteras med "och att 

schemalagt studiestöd, läxhjälp ges på samtliga nivåer och skolor". 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande, Lennart 

Kastbergs (KD) yrkande, Marie Lackenbauers yrkande (V) samt 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): inriktning nr 2 ska kompletteras med "och att 

fritidsgårdar startas i områden med hög barn- och ungdomstäthet och att 

fritidsaktiviteter och sommarskolor erbjuds i större utsträckning än i dag på 

alla nivåer". 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Marie Lackenbauers (V) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 47 JA-röster och 2 NEJ-röst. Därmed har 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): Under Barns lärande ska en ny inriktning läggas till - 

Utökade förberedelseklasser till nyanlända, för att minska behovet av stöd i de 

ordinarie klasserna. 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och  

Marie Lackenbauers (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutat att avslå Anders Gustafssons yrkande. 

 

Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): Under Barns lärande ska en ny inriktning läggas till - 

Verka för ålderstester för ensamkommande barn som placeras i kommunen. 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och  

Marie Lackenbauers (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutat att avslå Anders Gustafssons yrkande. 
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Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

NEJ-röst för bifall till Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 5 NEJ-röst. Därmed har 

kommunfullmäktige avslagit Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): Under Barns lärande ska en ny inriktning läggas till - 

Slopa utökad modersmålsundervisning, och låt fokus ligga på att lära sig 

svenska. 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och  

Marie Lackenbauers (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutat att avslå Anders Gustafssons yrkande. 

 

b. Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun 

 
Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): inriktning nr 6 ska kompletteras med "tydligt 

ägardirektiv ges till Gislavedshus för ökat bostadsbyggande och bättre underhåll 

av de stora hyresområdena och att värdegrundsarbete genomförs inom 

Gislavedshus för att garantera att alla hyresgäster behandlas på ett likvärdigt 

sätt". 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Marie lackenbauer (V): inriktning nr 7 ska kompletteras med "...genom att 

Gislaveds kommun tar ett samlat ansvar för bredbadsutbyggnaden i 

kommunen". 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Marie Lackenbauers (V) yrkande. 
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Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 47 JA-röster och 2 NEJ-röst. Därmed har 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): inriktning nr 8 ska ändras till - Att livsmedel ska vara 

svenskt och närproducerat. 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag enligt Marie Lackenbauers (V) avslagsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Anders Gustafsson (SD) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 5 NEJ-röst. Därmed har 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag.  

 

Yrkande 

Anders Gustafsson (SD): inriktning nr 9 ska ändras till - Kommunen ska 

bedriva utökad obligatorisk samhällsorientering för nyanlända för starkare 

etablering i majoritetssamhället. 

 

Marie Lackenbauer (V): Avslag på Anders Gustafssons (SD) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons (SD) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag enligt Marie Lackenbauers (V) avslagsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Carina Johansson (C) med instämmande av Lars-Ove Bengtsson (C): Under 

Attraktivitet och utveckling för Gislaveds kommun ska en ny inriktning läggas 

till - Livsmedel som köps/upphandlas ska vara producerade enligt svenska 

djurskyddsregler. 

 

Marie Johansson (S): Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och  

Marie Johanssons (V) avslagsyrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

enligt kommunstyrelsens förslag. 
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Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

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

NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 30 JA-röster och 16 NEJ-röst. 3 ledamöter avstår 

från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

c. Företagsklimat och näringslivssamverkan 

 
Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): Under Företagsklimat och näringslivssamverkan ska 

ingressen kompletteras med "....genom att utveckla infrastrukturen och på sikt 

erbjuda avgiftsfri kollektivtrafik i kommunen". 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande mot avslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): Under Företagsklimat och näringslivssamverkan ska en 

ny inriktning läggas till - Gymnasiet satsar på att erbjuda ungdomar praktiska 

moderna utbildningar som efterfrågas av industri och företag i området. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande mot avslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): Under Företagsklimat och näringslivssamverkan ska en 

ny inriktning läggas till - Körkortsutbildning subventioneras till studernade på 

vård- och omsorgsutbildningar på gymnasiet. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers (V) yrkande mot avslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Yrkande 

Fredrik Sveningson (L) med instämmande av Lennart Kastberg (KD): Under 

Företagsklimat och näringslivssamverkan ska en ny inriktning läggas till - 

Samverkan mellan skola och näringsliv ska intensifieras så att skolan erbjuder 

utbildningar till fler kompetenser näringslivet efterfrågar. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Fredrik Sveningsons (L) yrkande mot avslag 

och finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Fredrik Sveningsons (L) 

yrkande. 
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Kf § 88 (forts.) 

 

 

Kapitel 6 Styrmått per prioriterat områden 

 

a. Barns lärande 
 
Yrkande 

Carina Johansson (C): Andel elever som fullföljer gymnasiet Mål 2017 ska vara 

88 %. 

 

Bo Kärreskog (S): Samtliga måltal 2017, på sidan 21 under rubriken Barns 

lärande, ska tas bort. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande, Bo 

Kärreskogs (S) yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt Bo Kärreskogs yrkande. 

 

Kapitel 7 Uppdrag 

 
Yrkande 

Carina Johansson (C) med instämmande av Lars-Ove Bengtsson (C): Avslag på 

uppdraget att utreda förutsättningar för en gemensam kostorganisation där 

särskilda utredningsdirektiv ska tas fram. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 38 JA-röster och 8 NEJ-röst. 3 ledamöter avstår 

från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Kapitel 8 Direktiv och preliminära ramar inför 2017 

 

c. Skatteförändringar 
 

Yrkande 

Carina Johansson (C): Skatteintäkterna 2017 för Gislaveds kommun ska 

baseras på en befolkningsökning med 100 personer till 29 600 invånare. 

 

Marie Johansson (S): Avslag på Carina Johanssons (C) yrkande. 
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Kf § 88 (forts.) 

 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Johansson (C) yrkande och 

kommunstyrelsens förslag enligt Marie Johanssons (S) avslagsyrkande och 

finner att kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 9 NEJ-röst. 5 ledamöter avstår 

från att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt 

kommunstyrelsens förslag.  

 

Yrkande 

Marie Johansson (S): en preliminära utdebiteringen ska vara oförändrad 22, 13 

per skattekrona. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Johanssons (S) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt det. 

 

Kapitel 9 Justeringar 

 

c. Allmän justering 
 

Yrkande 

Carina Johansson (C): Förslaget på en allmän justering på -12,7 mnkr ska 

minskas till -8,0 mnkr och fördelas enligt centerpartiets förslag till mål och 

budget. 

 

Lennart Kastberg (KD): Föreslagna justeringar som är lagda på kulturnämnden, 

bygg- och miljönämnden, fritidsnämnden och räddningsnämnden ska flyttas till 

barn- och utbildningsnämnden. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Carina Johanssons (C) yrkande, Lennart 

Kastbergs (KD) yrkande och kommunstyrelsens förslag och finner att 

kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs.  

 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslag. 

Ordförande ställer Carina Johanssons (C) yrkande mot Lennart Kastbergs 

(KD) yrkande och finner att kommunfullmäktige utser Carina Johanssons 

yrkande till motförslag. 

 

Omröstning begärs. 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Kf § 88 (forts.) 

 

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition för utseende av 

motförslag: 

JA-röst för bifall till att Carina Johanssons (C) yrkande blir motförslag. 

NEJ-röst för bifall till att Lennarts Kastbergs (KD) yrkande blir motförslag. 

 

Omröstningsresultat i omröstning om motförslag 

Omröstningen utfaller med 10 JA-röster och 2 NEJ-röst. 37 ledamöter avstår 

och därmed har kommunfullmäktige beslutat att Carina Johanssons (C) 

yrkande utgör motförslag.  

 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition i 

huvudomröstningen: 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Carina Johanssons (C) yrkande. 

 

Omröstningsresultat i huvudomröstningen 

Omröstningen utfaller med 35 JA-röster och 8 NEJ-röst. 6 ledamöter avstår 

och därmed har kommunfullmäktige beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 

 

c. Allmän justering, övrigt  

 
Yrkande 

Marie Lackenbauer (V): Användningen av "välfärdsmiljonerna" ska redovisas 

nämndvis till kommunfullmäktige. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Marie Lackenbauers  (V) yrkande mot att 

det ska avvisas och finner att kommunfullmäktige beslutar att avvisa yrkandet. 

 

Yrkande 

Erik Andersson (K): Att tillföra 6 mnkr till socialnämnden utöver föreslagen 

ram och att tillföra barn- och utbildningsnämnden 6 mnkr utöver föreslagen 

ram och att det finansieras via tillkommande statsbidrag 2017. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande mot att det 

ska avvisas och finner att kommunfullmäktige beslutar att avvisa yrkandet. 

 

Yrkande 

Erik andersson (K): Öreryds skola och Östergården ska inte läggas ned, 

besluten ska rivas upp, och det ska finansieras via tillkommande statsbidrag 

2017. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande mot att det 

ska avvisas och finner att kommunfullmäktige beslutar att avvisa yrkandet. 

 

Yrkande 

Erik Andersson (K): att uppdra åt kommunstyrelsen att göra kraftfulla 

investeringar i arbetsmarknadsåtgärder för att dels minska behovet av 

försörjningsstöd och dels bryta isolering och förbättra integrationen i 

samhället, medel tas ur tillkommande statsbidrag. 
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Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande mot att det 

ska avvisas och finner att kommunfullmäktige beslutar att avvisa yrkandet. 

 

Kapitel 10 i övrigt 

 

Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 

2017-2021 i övrigt 

 
Yrkande 

Erik Andersson (K): att avvakta med förslag om verksamhetsförändringar i 

budgetarbetet som av personale och brukare kan uppfattas som kontroversiella 

till beslut fattas av kommunfullmäktige kring det statliga tillskottet på cirka 32 

mnkr. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande mot att det 

ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Anderssons 

yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för avslag på Erik Anderssons (K) yrkande. 

NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons (K) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 44 JA-röster och 4 NEJ-röst. 1 ledamot avstår från 

att rösta. Därmed har kommunfullmäktige beslutat att avslå  

Erik Anderssons (K) yrkande. 

 

Yrkande 

Erik Andersson (K): att kommunen tar till sig personalens goda idéer om hur 

man kan arbeta på ett sätt som gagnar brukaren, är bra för personalen och 

tillfredsställer politiska krav på en verksamhet med god kvalitet och utan 

privata vinstintressen. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande mot att det 

ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Anderssons 

yrkande. 

 

Omröstning begärs. 

Kommunfullmäktige godkänner följande voteringsproposition: 

JA-röst för avslag på Erik Anderssons (K) yrkande. 

NEJ-röst för bifall till Erik Anderssons (K) yrkande. 

 

Omröstningsresultat 

Omröstningen utfaller med 46 JA-röster och 3 NEJ-röst. Därmed har 

kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Anderssons (K) yrkande. 
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Yrkande 

Erik Andersson (K): att kommunen i skrivelse till regeringen och med alla 

tillbuds stående medel av riksdag och regering kräver att kommunerna ersätts 

fullt ut för de merkostnader som orsakas av lagtvingande riksdagsbeslut. 

Exempelvis den underfinansierade lagen om särskilt stöd (LSS). Att human 

lagstiftning också måste få en human finansiering. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Erik Anderssons (K) yrkande mot att det 

ska avslås och finner att kommunfullmäktige beslutat att avslå Erik Anderssons 

yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer slutligen propostion på Strategiskt styr- och 

budgetdokument inför mål och budget 2017-2021 i övrigt och finner att 

kommunfullmäktige antar det. 

 
 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att den preliminära utdebiteringen ska vara oförändrad 22,13 per 

skattekrona, 

 

att under avsnitt c. Företagsklimat och näringslivssamverkan ska en ny 

inriktning läggas till - Samverkan mellan skola och näringsliv ska 

intensifieras så att skolan erbjuder utbildningar till fler kompetenser 

näringslivet efterfrågar. 

 

att samtliga måltal 2017, på sidan 21 kap 6 Styrmått per prioriterat område 

under rubriken a. Barns lärande, ska tas bort. 

 

att i övrigt anta Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 

2017-2021, daterat den 26 maj 2017. 

 

 

Reservationer 

Carina Johansson (C), Håkan Josefsson (C), Bengt Petersson (C), Lars-Ove 

Bengtsson (C), Johan Larsson (C) och Inga-Maj Eleholt (C) reserverar sig till 

förmån för egna yrkanden. 

 

Anders Gustafsson (SD), Peder Winnebrandt (SD), Sören Axelsson (SD), 

Niklas Månsson (SD) och Stefan Nilsson Nylén (SD) reserverar sig till förmån 

för egna yrkanden. 

 

Marie Lackenbauer (V) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 

 

Erik Andersson (K) reserverar sig till förmån för egna yrkanden. 
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Expedieras till: 

Samtliga nämnder 

Kommundirektören 

Kommunstyrelsekontoret, ekonomienheten 

Kommunstyrelsekontoret, kansli- och informationsenheten 
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Ks §211    Dnr: KS.2014.17   10  

 

Vision 2040 för Gislaveds kommun, revidering av programområden  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunfullmäktige antog den 27 februari 2014 VISION 2040 med tillhörande 

förhållningssätt, daterat den 20 januari 2014. I beslutet ingår specifikt att de tre 

prioriterade områdena Barns lärande, Staden Gislaved och Företagsklimat och 

näringslivssamverkan ska utgöra inriktningen för målstyrningen från 2015. 

 

Benämningen på det prioriterade området Staden Gislaved förändrades i 

samband med behandlingen av det Strategiska styrdokumentet inför mål och 

budget 2016-2020 till Staden Gislaveds kommun och som följd av det gjordes 

därefter samma revidering också i Vision 2040 för Gislaveds kommun.  

 

I samband med beredningen och behandlingen av Strategiskt styr- och 

budgetdokument inför mål och budget 2017-2021 har benämningen på det 

prioriterade området Staden Gislaveds kommun ändrats till Attraktivitet och 

utveckling för Gislaveds kommun. Under respektive prioriterat område har 

rubriken huvudmål tagits bort men en beskrivning av fullmäktiges förväntan på 

vad som ska uppnås inom området finns kvar. Dessa formuleringar har 

reviderats i förhållande till styrdokumentet för 2016.  Kommunfullmäktige 

antog förslaget till Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 

2017-2021 den 26 maj 2016, varför visionen i denna del formellt ska revideras. 

 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2016, § 88 

VISION 2040 för Gislaveds kommun, reviderad version 2015 

VISION 2040 för Gislaveds kommun, reviderad version 2016 

 

Yrkande 

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Maria Gullberg Lorentsson (M), 

Carina Johansson (C) och Anton Sjödell (M): Bifall till förslaget. 

 

Anton Sjödell (M): Att kommunstyrelsen ska besluta i ärendet i dag. 

 

Carina Johansson (C): Bifall till Anton Sjödells (M) yrkande. 

 

Propositionsordning 

Ordförande ställer proposition på Anton Sjödells (M) yrkande att 

kommunstyrelsen ska besluta i ärendet i dag och finner att kommunstyrelsen 

beslutar enligt detta. 

 

 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 

Kommunfullmäktige beslutar 

 

att notera att VISION 2040 med tillhörande förhållningssätt enligt dokument 

daterat med Kf 2015-08-27, revideras i överensstämmelse med 

formuleringen av programområdena i samband med antagande av 

Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017-2021 

den 26 maj 2016, § 88, samt  
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Ks § 211 (forts.) 

 

 

att   de tre prioriterade områdena är Barns lärande, Attraktivitet och utveckling 

för Gislaveds kommun och Företagsklimat och näringslivssamverkan och ska 

utgöra inriktningen för målstyrningen till dess beslut om annan inriktning 

tas. 

  

 

Expedieras till: 

Kommunfullmäktige 
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bm §159    Dnr: BM.2016.1   041  
 
Budget 2017 med utblick till 2021 för bygg- och miljönämnden   
 
Ärendebeskrivning 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2016-06-10 § 123 att godkänna budget för 
2017 i enlighet med fastställda budgetramar. Bygg- och miljönämnden beslutade 
i samband med detta också:  
 
att uppdra till bygg- och miljöförvaltningen att inarbeta en tidigareläggning av 

tillsättande av tjänsten Mifo-handläggare till 2017 och återkomma till 
nämnden med de budgetförutsättningar det kan innebära. 

 
I budget för bygg – och miljönämnden 2017 har effektiviseringar/omställningar 
gjorts till en total summa av ca 1 000 tkr.  Då bygg- och miljönämndens utgifter 
till övervägande del består av personalkostnader så är detta inte möjligt att 
göra utan att minska bemanningen, vilket i sin tur medför att nämnden har 
mycket svårt att fullgöra sitt uppdrag och påverka nämndens intäkter. I detta 
sammanhang bör också tilläggas att inrättandet av tjänst som Mifo-handläggare 
finns med i utblick för 2018 och att då göra stora personalomställningar enbart 
för 2017 är orealistiskt. 
 
Beslutsunderlag 
Protokoll 2016-06-10 - Bm §123  
 
Bygg- och miljönämnden beslutar 
 
att bygg- och miljönämnden äskar ett tilläggsanslag för 2017 för inrättande av 

en tjänst som Mifo-handläggare (600 tkr)  
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §227 Dnr: KS.2016.46

Revidering av ramar 2017, fördelning av tillkommande statsbidrag

Ärendebeskrivning
Vid sidan av Vårpropositionen informerade Regeringen om att en satsning om
10 miljarder kommer till kommuner och landsting från år 2017. Pengarna till
kommunsektorn kommer dels att fördelas på samma sätt som via det
kommunalekonomiska utjämningssystemet d.v.s. i kronor per invånare, dels
med en fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och nyanlända.

Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller kommunerna 70 procent och
landstingen 30 procent. Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal
asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent och landstingen 20
procent. Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras inför den
slutliga fördelningen inför 2017. Fördelningen med hänsyn till asylsökande och
nyanlända kommer att fasas ut och hela fördelningen 2021 utgår från antalet
invånare.

Fördelning av 10 miljarder till välfärden, kommuner

Från år 2021 är tanken att hela tillskottet ska ligga i anslaget för den
kommunalekonomiska utjämningen som generellt statsbidrag.

För Gislaveds kommun innebär den preliminära fördelningen

Eftersom statsbidraget enligt modellen minskar för Gislaveds kommun till
20 800 tkr 2021 kan enbart de 20 800 användas till ramhöjande åtgärder,
medan överskjutande belopp 2017-2020 kan användas för tillfälliga satsningar.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämnden den 23 juni 2016, §159
Socialnämnden den 14 juni 2016, § 81
Ansökan från Torghuset om investeringsbidrag, ärende KS.2016.145
Förslag till fördelning från majoriteten, daterat den 8 augusti 2016
Presentation, fördelning av statsbidrag

År

Totalt,

miljoner

kronor

Generell fördelning,

mnkr

Generell fördelning,

kronor/invånare

Modellberäknad

fördelning, mnkr

2016 8 330 0 0 8 330

2017 7 700 2 100 213 5 600

2018 7 700 2 100 208 5 600

2019 7 500 3 500 341 4 000

2020 7 300 4 900 470 2 400

2021 7 000 7 000 662 0

Utfall givet 2017
års underlag, tkr

2017 2018 2019 2020 2021

Enl flyktingvariabel 26 445 26 445 18 890 11 330 0

Enl
befolkningsfördelning

6 240 6 240 10 400 14 560 20 800

TOTALT 32 685 32 685 29 290 25 890 20 800
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Ks § 227 (forts.)

Yrkande
Niclas Palmgren (M) för S, M och MP: Att av det tillkommande statsbidraget
som beräknas till 32,685 mnkr fördela
- 9 mnkr till barn- och utbildningsnämnden
- 7 mnkr till socialnämnden
- 600 tkr till bygg- och miljönämnden
- 2 mnkr till kommunstyrelsen
- 500 tkr till fritidsnämnden
- 500 tkr till kulturnämnden
- 1 mnkr till tekniska nämnden

Att skapa investeringsutrymme för tekniska nämnden med 8 mnkr, samt för
kulturnämnden med 1 mnkr,

Att fördela ett investeringsbidrag till Stiftelsen Torghuset på 4 mnkr,

Att avsätta 1 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för tillfälliga projekt, samt

Att med de resterande medlen om 7,085 mnkr förstärka resultatet.

Gunnel Augustsson (S) med instämmande av Lennart Kastberg (KD) och Peter
Bruhn (MP): Bifall till Niclas Palmgrens (M) yrkande.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att av det tillkommande statsbidraget som beräknas till 32,685 mnkr fördela
- 9 mnkr till barn- och utbildningsnämnden
- 7 mnkr till socialnämnden
- 600 tkr till bygg- och miljönämnden
- 2 mnkr till kommunstyrelsen
- 500 tkr till fritidsnämnden
- 500 tkr till kulturnämnden
- 1 mnkr till tekniska nämnden,

att skapa investeringsutrymme för tekniska nämnden med 8 mnkr, samt för
kulturnämnden med 1 mnkr,

att fördela ett investeringsbidrag till Stiftelsen Torghuset på 4 mnkr

att avsätta 1 mnkr till kommunstyrelsens förfogande för tillfälliga projekt,
samt

att med de resterande medlen om 7,085 mnkr förstärka resultatet.

Reservation
Centerpartiet och Sverigedemokraterna deltar inte i beslutet utan återkommer
i ärendet när det behandlas vid kommunfullmäktiges sammanträde den 25
augusti 2016.
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Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Sn §81    Dnr: SN.2015.104   041  

 

Mål och budget 2017 med utblick 2018-2021.  

 

Ärendebeskrivning 

Förvaltningen har utifrån arbetsutskottets beslut den 10 maj 2016 § 19 tagit 

fram ett förslag till årsbudget för verksamhetsåret 2017. Socialnämnden 

fastställde vid sammanträdet den 24 maj nämndens mål med utgångspunkt från 

de föreslagna prioriterade områdena och inriktningarna. 

 

Kommunfullmäktiges beslut den 26 maj 2016 innebär en preliminär ram för 

socialnämnden på 569,5 mkr (inkl. ex inflation- och demografiuppräkning).  

Detta ska ställas i jämförelse med 2016 års verksamhet där ramen är 562,5 

mkr. Tilldelad ram samt helårsprognosen för 2016 har ställt krav på 

prioriteringar och omfördelningar i befintlig verksamhet för att skapa utrymme 

för nya och förändrade behov i verksamheterna. 

 

Utifrån socialnämndens anvisningar har ett förslag till årsbudget tagits fram 

vilket ska säkerställa att kommuninvånare med behov av stöd, omsorg och vård 

kan erbjudas det som föreskrivs enligt lag. Vägledande för prioriteringarna har 

varit att förslaget ska vara hållbart i ett långsiktigt perspektiv, främja god 

ekonomisk hushållning samt utgå från de av fullmäktige antagna inriktningarna.  

 

Vägledande för prioriteringarna har också varit medarbetarnas möjligheter att 

fortsättningsvis kunna utföra sitt arbete i en fungerande arbetsmiljö.  

 

Förslagen till verksamhetsförändringar för budget 2017 innebär att 16 mkr 

avsätts för prioriteringar och förstärkningar av verksamheten, 8,9 mnkr 

hanteras genom interna omfördelningar och effektivisering av verksamheten. 

Drygt 8 mkr flyttas fram och behöver hanteras i budget 2018 och framåt. 

 

Utifrån beskrivna verksamhetsförändringar har också ett förslag till 

investeringsbudget för 2017 tagits fram.  

 

Enligt nämndens beslut, den 24 maj 2016 § 64, angående ansökt föreningsbidrag 

har också inkomna ansökningar om föreningsbidrag hanterats i budgetarbetet. 

Enligt förvaltningens förslag kvarstår föreningsbidragen på samma nivå som 

innevarande nivå förutom att en inflationsuppräkning görs.   
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forts § 81 

 

Beslutsunderlag 

Socialförvaltningens tjänsteskrivelse daterad den 3 juni 2016 

Socialnämndens arbetsutskott den 31 maj 2016, § 26 

Socialnämndens arbetsutskott den 10 maj 2016, § 19 

Budget 2017 Social förvaltningens förslag daterat den 8 juni 2016 

Bilaga 1 Sammanställning av externa lokaler som socialnämnden hyr daterad 

den 8 juni 2016 

Bilaga 2 Utredning hemvården till Östergården daterad den 19 maj 2016 

Bilaga 3 Utredning gruppbostad eller annan funktionshinderverksamhet till 

Östergården 2016 daterad den 25 maj 2016 

Bilaga 4 Utredning av nattarbetet inom vård och omsorg daterad den 26 maj 

2016 

Bilaga 5 Genomlysning av myndighetsorganisationen daterad den 20 maj 2016 

Bilaga 6 prognos antal ärenden 2011-2026 daterad den 26 maj 2016 

Bilaga 7 till mål- och budgetdokument 2017, Projektrapport om Trygg hemgång 

inkl. bilagor daterad den 22 april 2016 

Bilaga 8 till mål och budgetdokument 2017, Socialförvaltningens förslag gällande 

välfärdssatsningen daterad den 27 maj 2016 

Bilaga 9 till mål- och budgetdokument 2017 Information om ny bestämmelse 

om personal i socialtjänstförordningen publicerat den 11 februari 2016 

Bilaga 10 till mål- och budgetdokument 2017 Investeringsplan Socialnämnden 

2017 till 2021 daterad den 27 maj 2016 

Bilaga 11 till mål och budgetdokumentet Kostnad Per Brukare resultat för 

socialförvaltningen i Gislaveds kommun år 2015 daterad den 31 maj 2016 

Strategiskt styr- och budgetdokument inför mål och budget 2017-2021 

Gislaveds kommun, antaget av kommunfullmäktige den 26 maj 2016 § 88 

Kommunfullmäktige den 26 maj 2017, § 88, beslut om strategiskt styr- och 

budgetdokument 

Socialnämnden den 24 maj 2016, § 69, mål och budget  

Socialnämnden den 24 maj 2016, § 64, inför beslut om föreningsbidrag  

Hela människans ansökan om föreningsbidrag inkl. bilagor inkommen den 12 

maj 2016  

Kvinnojouren Marias ansökan om föreningsbidrag inkl. bilagor, inkommen den 6 

maj 2016 

Socialnämnden den 26 januari 2016, § 10, beslut om uppdrag angående lokaler  

Socialnämndens beslut den 13 oktober 2015, § 97, beslut att begära 

tilläggsanslag för e-hälsa 

Socialnämnden den 27 april 2015, § 60, genomlysning av 

myndighetsorganisationen (vård och omsorg och 

funktionshinderverksamheten) 

Socialnämnden den 28 november 2013 § 177, genomlysa nattpatrullens 

verksamhet 

Kommunfullmäktige den 20 november 2013, § 34, genomlysa nattpatrullens 

verksamhet 
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Yrkande 

Majoritetsgruppen Maria Gullberg Lorentsson (M), Margareta Lindgren (S), 

Kjell Thelin (S), Jonas Ericsson (M), Jonas Andreasson (M), Naile Azizi (S), 

Christina Lindqvist (S) Lena Åsberg (S), Jessica Flod Malmgren (S) och Jan-Erik 

Pohl (M): 

 

Genom prioriteringar av de inom förvaltningen lagda förslagen beslutar 

socialnämnden om en budget för 2017 på den av fullmäktige föreslagna ramen, 

vilket innebär verksamhetsförändringar och omfördelningar för att skapa 

utrymme för prioriterade behov. Majoriteten föreslår socialnämnden besluta 

om följande ändringar och tillägg till det förslag till budget 2017 som 

förvaltningen lämnat: 

 

 Hur den generella effektiviseringen som föreslås (2.500 tkr) läggs ut, 

presenteras för socialnämnden senast i november. Effektiviseringen får 

ej beröra personal och boende/brukare utan skall tillskapas utifrån 

förändringsarbete i processer, arbetssätt och liknande. (nr. 1) 

 

 Arbetet med att projektera för gruppbostad inleds men driften startar 

inte förrän 2018. (nr. 2) 

 

 2 481 tkr läggs till nämndens förfogande tillsvidare. (nr. 3) 

 

 Slutsatserna av genomlysningen på funktionshinder och stöd 

(Genomlysning av myndighetsorganisationen daterad den 20 maj 2016), 

analyseras och förbättringsåtgärder presenteras för socialnämnden i 

september. (nr. 4) 

 

 Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag ur "välfärdsmiljarderna" 

med 5 miljoner kronor för att Trygghemgångsarbetssättet permanentas 

och införs i hela kommunen. (nr. 5) 

 

 Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag ur "välfärdsmiljarderna" 

med 2 miljoner kronor för att fortsätta integrations- och 

flyktingarbetet som tidigare finansierats av statliga medel. (nr. 6) 

 

 I verksamhetsuppföljningen månadsvis redovisa köp av externa platser 

inom samtliga programområden. (nr. 7) 

 

 Uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma med lokalförslag för 

Hemvården i Gislaved. (nr. 8) 

 

 Socialnämnden ställer sig bakom Trygg Hemgång som arbetssätt. (nr. 

9) 

 

 Socialnämnden i övrigt ställer sig bakom förvaltningens budgetförslag 

för 2017 samt investeringsbudget för densamma. (nr. 10) 
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Bengt Pettersson (C) med instämmande av Linda Strömblad (C) och Magdalena 

Forsbäck (KD): 

 

Genom prioriteringar av de inom förvaltningen lagda förslagen beslutar 

socialnämnden om en budget för 2017 på den av fullmäktige föreslagna ramen, 

vilket innebär verksamhetsförändringar och omfördelningar för att skapa 

utrymme för prioriterade behov. Majoriteten föreslår socialnämnden besluta 

om följande ändringar och tillägg till det förslag till budget 2017 som 

förvaltningen lämnat: 

 

 Avslår majoritetens yrkande nr. 3. 

 

 Bifaller majoritetens yrkande nr. 1, 2, 4-9. 

 

 Resterande belopp från "nämndens förfogande", 2.481 tkr, plus de 

6.700 tkr från (C):s minskade besparingar i ramen. Dessa medel 

används för att behålla boendeplatser, såväl permanenta som 

korttidsplatser, på Östergården och Solbacka. Eventuellt ytterligare 

behov äskas som tilläggsanslag ur "välfärdsmiljarderna". 

 

Peder Winnebrandt (SD): 

 

 Ordet integration ersätts med ordet assimilation i kommunens 

skrivningar. 

 

 Tjänsten som syn- och hörselinstruktör återinförs så att även de med 

lättare problem kan få hjälp. 

 

 Hela Människans ansökan om föreningsbidrag avslås. 

 

Margareta Lindgren (S) med instämmande av Linda Strömblad (C): 

Socialnämnden ställer sig bakom projektet Trygghemgång och äskar medel ur 

"välfärdsmiljarderna" 

 

Margareta Lindgren (S) med instämmande av Jonas Ericson (M): 

 

Socialnämnden avslår  

 

 Sverigedemokraternas yrkande om att ändra begreppet integration till 

assimilation.  

 

 Sverigedemokraternas yrkande om syn- och hörselinstruktör. 

 

 Sverigedemokraternas yrkande om avslag på Hela Människans ansökan 

om föreningsbidrag. 

 

  Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande om Östergården och 

Solbacka. 

 

Socialnämnden bifaller  
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  majoritetens yrkande om tilläggsanslag om 2 000 tkr ur 

"välfärdsmiljarderna" för fortsatt integrations- och flyktingarbete. 

  forts § 81  

 

Bengt Petersson (C): 

Socialnämnden avslår majoritetens yrkande om fortsatt arbete för gruppbostad 

på Östergården. 

 

Propositionsordning 

Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande om att 

ersätta ordet integration i kommunens skrivningar med ordet assimilation mot 

avslag och finner att nämnden avslår yrkandet. 

 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja för avslag. 

Nej för Sverigedemokraternas yrkande. 

 

Ja röstar Margareta Lindgren (S), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), 

Lena Åsberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Jonas Andreasson (M), 

Jan-Erik Pohl (M), Jonas Ericson (M), Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C), 

Magdalena Forsbäck (KD), Leif Andersson (-) och Maria Gullberg Lorentsson 

(M). 

 

Nej röstar Peder Winnebrandt (SD).  

 

Resultatet innebär att socialnämnden beslutar avslå yrkandet. 

 

Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande om att 

majoritetens yrkande om att begära tilläggsanslag ur "välfärdsmiljarderna" med 

2 miljoner kronor, för fortsatt integrations- och flyktingarbete som tidigare 

finansierats med statliga medel, avslås mot majoritetens yrkande och finner att 

socialnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. 

 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja för majoritetens yrkande. 

Nej för Sverigedemokraternas yrkande. 

 

Ja röstar Margareta Lindgren (S), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), 

Lena Åsberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Jonas Andreasson (M), 

Jan-Erik Pohl (M), Jonas Ericson (M), Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C), 

Magdalena Forsbäck (KD), Leif Andersson (-) och Maria Gullberg Lorentsson 

(M). 

 

Nej röstar Peder Winnebrandt (SD).  

 

Resultatet innebär att socialnämnden beslutar enligt majoritetens yrkande. 

 

Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden ställer proposition på  Sverigedemokraternas yrkande att tjänsten 

som syn- och hörselinstruktör ska återinföras mot avslag och finner att 

socialnämnden beslutar avslå yrkandet. 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-14     6(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

forts § 81  

 

Ordföranden ställer proposition på förvaltningens förslag och majoritetens 

yrkande om att arbeta vidare med att se över möjligheterna att inrätta 

gruppbostäder i Östergårdens lokaler, mot Centerpartiets och 

Kristdemokraternas avslag.  Ordföranden finner att socialnämnden beslutar 

enligt förvaltningens förslag och majoritetens yrkande. 

 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja för förvaltningens förslag och majoritetens yrkande. 

Nej för avslag. 

 

Ja röstar Margareta Lindgren (S), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), 

Lena Åsberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Jonas Andreasson (M), 

Jan-Erik Pohl (M), Jonas Ericson (M) och Maria Gullberg Lorentsson (M). 

 

Nej röstar Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C), Magdalena Forsbäck 

(KD) och Peder Winnebrandt (SD). 

 

Leif Andersson (-) avstår.  

 

Resultatet innebär att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag och 

majoritetens yrkande. 

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet för eget 

yrkande. Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden ställer proposition på Centerpartiets och Kristdemokraternas 

yrkande, om att använda resterande belopp från "nämndens förfogande", 

Centerpartiets minskade besparingar och eventuellt Välfärdsmiljardena för att 

kunna bibehålla antalet platser på Solbacka och Östergården,  mot avslag. 

Ordföranden finner att yrkandet avslås. 

 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja för avslag. 

Nej för Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. 

 

Ja röstar Margareta Lindgren (S), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), 

Lena Åsberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Jonas Andreasson (M), 

Jan-Erik Pohl (M), Jonas Ericson (M) och Maria Gullberg Lorentsson (M). 

 

Nej röstar Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C) och Magdalena Forsbäck 

(KD). 

 

Leif Andersson (-) och Peder Winnebrandt (SD) avstår.  

 

Resultatet innebär att socialnämnden avslår Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet för eget 

yrkande. 
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Ordföranden ställer proposition på Sverigedemokraternas yrkande om att Hela 

Människan inte ska beviljas föreningsbidrag mot avslag och finner att 

socialnämnden avslår yrkandet. 

 forts § 81  

 

Votering begärs. Följande propositionsordning godkänns: 

Ja för avslag. 

Nej för Sverigedemokraternas yrkande. 

 

Ja röstar Margareta Lindgren (S), Kjell Thelin (S), Jessica Flod Malmgren (S), 

Lena Åsberg (S), Naile Azizi (S), Christina Lindqvist (S), Jonas Andreasson (M), 

Jan-Erik Pohl (M), Jonas Ericson (M), Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C), 

Magdalena Forsbäck (KD), Leif Andersson (-) och Maria Gullberg Lorentsson 

(M). 

 

Nej röstar Peder Winnebrandt (SD).  

 

Resultatet innebär att socialnämnden beslutar avslå yrkandet. 

 

Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot beslutet. 

 

Ordföranden ställer proposition på majoritetens övriga yrkanden och 

förvaltningens övriga förslag och finner att socialnämnden beslutar enligt 

yrkandena och förslagen. 

 

 

Socialnämnden beslutar 

 

att     som föreningsbidrag bevilja Kvinnojouren Maria 300 000 kr av ansökta 

390 000 kr, 

 

att under förutsättning att de hos socialnämnden under hösten redovisar  

sina handlings- och verksamhetsplaner, som föreningsbidrag bevilja Hela 

Människan 345 000 kr av ansökta 400 000 kr,  

 

att socialnämnden fastställer budgeten för 2017. Följande prioriteringar och 

omfördelningar görs därmed inom socialnämndens verksamheter:  

 

 Hur den generella effektiviseringen som föreslås (2.500 tkr) läggs 

ut, presenteras för socialnämnden senast i november. 

Effektiviseringen får ej beröra personal och boende/brukare utan 

skall tillskapas utifrån förändringsarbete i processer, arbetssätt 

och liknande. 

 

 Arbetet med att projektera för gruppbostad inleds men driften 

startar inte förrän 2018. 

 

 2 481 tkr läggs till "nämndens förfogande" tillsvidare. 

 

 Slutsatserna av genomlysningen av funktionshinder och stöd 

(Genomlysning av myndighetsorganisationen daterad den 20 maj 

2016), analyseras och förbättringsåtgärder presenteras för 

socialnämnden i september. 
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 Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag ur 

"välfärdsmiljarderna" med 5 000 tkr för att 

Trygghemgångsarbetssättet permanentas och införs i hela 

kommunen. 

 

 forts § 81  

 

 Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag ur 

"välfärdsmiljarderna" med 2 miljoner kronor för att fortsätta 

integrations- och flyktingarbetet som tidigare finansierats av 

statliga medel. 

 

 I verksamhetsuppföljningen månadsvis redovisa köp av externa 

platser inom samtliga programområden. 

 

 Uppdra åt förvaltningen att snarast återkomma med lokalförslag 

för hemvården i Gislaved. 

 

 Socialnämnden ställer sig bakom Trygg Hemgång som arbetssätt. 

 

 Socialnämnden i övrigt ställer sig bakom förvaltningens 

budgetförslag för 2017. 

 

att  socialnämnden fastställer investeringsbudgeten för 2017,  

 

att  anmäla nämndens beslut om budget 2017 samt investeringsbudget för 

densamma till kommunfullmäktige,  

 

att  socialförvaltningen, som en del av mål och budgetarbetet, har fullgjort 

uppdraget enligt socialnämnden den 27 april 2015 § 60 gällande 

genomlysning av myndighetsorganisationen,  

 

att socialförvaltningen, som en del av mål och budgetarbetet, har fullgjort 

uppdraget, från socialnämnden den 28 november 2013 § 177 och 

kommunfullmäktige den 20 november 2013, § 34, att genomlysa 

nattpatrullens verksamhet för att socialnämnden därefter ska kunna fatta 

beslut om eventuella förändringar, 

 

att avsluta socialförvaltningens uppdrag, enligt socialnämndens beslut den 13 

oktober 2015, § 97, att från kommunstyrelsen begära tilläggsanslag för e-

hälsa. Uppdraget är inte längre aktuellt då behov av tilläggsanslag inte 

finns under 2016 och utökning av medel för arbetet med e-hälsa ingår i 

2017 års budget, 

 

att socialförvaltningen, som en del av mål- och budgetarbetet, har fullgjort 

uppdraget enligt socialnämnden den 26 januari 2016, § 10 att utreda 

möjligheten för hemvården för Gislaved att flytta till Östergårdens 

lokaler, 

 

att ställa sig bakom förvaltningens förslag att hemvården för Gislaved inte 

ska flyttas till Östergårdens lokaler, samt  

 

att ge förvaltningen i uppdrag att arbeta vidare med att se över 

möjligheterna att inrätta gruppbostäder i Östergårdens lokaler.  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Socialnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-14     10(10) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

 forts § 81  

 

 Reservationer 

 Peder Winnebrandt (SD) reserverar sig mot följande beslut:  

 Avslag till yrkande att i kommunens skrivningar använda begreppet 

assimilation istället för integration.  

 Hos kommunfullmäktige begära tilläggsanslag ur "välfärdsmiljarderna" med 2 

miljoner kronor för att fortsätta integrations- och flyktingarbetet som 

tidigare finansierats av statliga medel. 

 Tjänsten syn- och höreselinstruktör tas bort från socialförvaltningens 

verksamhet.  

 Föreningen Hela människan beviljas föreningsbidrag.  

 

Bengt Petersson (C), Linda Strömblad (C), Magdela Forsbäck (KD), Peter 

Winnebrandt (SD) reserverars sig mot följande beslut:  

 

 Avslag till yrkandet att använda resterande belopp från "nämndens 

förfogande", Centerpartiets minskade besparingar och eventuellt 

Välfärdsmiljardena för att kunna bibehålla antalet platser på Solbacka och 

Östergården. 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelsen 

Samtliga chefer inom socialförvaltningen 

Socialförvaltningens stab 

Hela Människan  

Kvinnojouren Maria 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Preliminär fördelning av tio miljarder till välfärden 
Regeringen har informerat, vid sidan av Vårpropositionen, att 
en satsning om 10 miljarder kommer till kommuner och 
landsting från år 2017.  
 
Pengarna till kommunsektorn kommer dels att fördelas på 
samma sätt som via det kommunalekonomiska 
utjämningssystemet dvs. i kronor per invånare, dels med en 
fördelningsnyckel där hänsyn tas till antal asylsökande och 
nyanlända. 
 
Av tillskottet som fördelas per invånare erhåller 
kommunerna 70 procent och landstingen 30 procent.  
 
Av det tillskott som fördelas med hänsyn till antal 
asylsökande och nyanlända får kommunerna 80 procent 
och landstingen 20 procent.  
 
Beräkningen är preliminär och kommer att uppdateras 
inför den slutliga fördelningen inför 2017. 

2,1 mdkr till 
kommunerna 

5,6 mdkr till 
kommunerna 



GISLAVED 

Antal i kommunen Vuxna  Barn 0-17 Totalt 
Asylsökande 469 248 717 
Mottagna 2012-2016 380 429 809 
Summa 849 677 1526 

Minderåriga ges dubbel vikt Vuxna  Barn 0-17 Totalt 
Asylsökande 469 496 965 
Mottagna 2012-2016 380 858 1238 
Summa 849 1354 2203 

Totalt belopp enligt flyktingvariabler 5 600 000 000 
Totalt viktat antal i riket 466 511 
Kommunen antal 2 203 
Kommunens andel av riket 0,472% 
Belopp kommunen 26 444 821 

Totalt belopp enligt befolkningsfördelning 2 100 000 000 
Kommunens andel av befolkningen 0,297% 
Belopp kommunen 6 240 087 

TOTALT BELOPP ÅR 2017 32 684 908 
BELOPP PER INVÅNARE 1 117 
RANG PER INVÅNARE (1 mest, 290 minst) 113 

Utfall givet samma underlag åren 2018-2021 2018 2019 2020 2021 
Enligt flyktingvariabler 26 444 821 18 890 000 11 330 000 0 
Enligt befolkningsfördelning 6 240 087 10 400 000 14 560 000 20 800 000 
Totalt 32 684 908 29 290 000 25 890 000 20 800 000 



Tillkommande statsbidrag tkr 2017 Investering
Nämnd Syfte/Uppdrag 32 685

Barn- och utbildningsnämnden Ramhöjande 9 000

Socialnämnden Ramhöjande 7 000

Bygg- och miljönämnden Ramhöjande 600

Kommunstyrelsen Ramhöjande 2 000

Fritidsnämnden Ramhöjande 500

Kulturnämnden Ramhöjande 400

Tekniska nämnden Ramhöjande 1 000 8 000

Kulturnämnden Ramhöjande 100 1 000

Totalt ramhöjande 20 600

Kommunstyrelsen Investeringsbidrag till Torghuset enligt ansökan 4 000

Kommunstyrelsen Tillfälliga projekt 1 000

Förbättra resultatet 7 085

Fördelat 32 685 9 000



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

 

Kommunstyrelsen   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-08-10     1(1) 

 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Ks §226    Dnr: KS.2016.145      

 

Äskande om investeringsbidrag, Stiftelsen Torghuset  

 

Ärendebeskrivning 

I samband med flytt av Smålandsstenars bibliotek till Torghuset ansöker 

Stiftelsen Torghuset om investeringsbidrag. Ansökan är på 5 277 tkr inkl moms 

och ca 4 000 tkr exkl moms. 

 

Beslutsunderlag 

Stiftelsen Torghusets ansökan om investeringsbidrag 

 

Yrkande 

Niclas Palmgren (M): Att ärendet om investeringsbidrag till Stiftelsen Torghuset 

behandlas i samband med att ärendet om revideringen av ramar 2017 behandlas 

i kommunfullmäktige den 25 augusti 2016. 

 

 

Kommunstyrelsen beslutar 

 

att ärendet om investeringsbidrag till Stiftelsen Torghuset behandlas i 

samband med att ärendet om revideringen av ramar 2017 behandlas i 

kommunfullmäktige den 25 augusti 2016. 

 

 

 

Expedieras till: 

Kommunstyrelseförvaltningen, ekonomienheten 

 

 



Stiftelsen Torghuset 

Juni 2016 

Äskande om investeringsbidrag 

Med anledning av att en större förändring kommer att ske av Torghusets lokaler, anpassade till 

bibliotekets i Smålandsstenar nya lokaler, vill Stiftelsen Torghusets styrelse äska medel för täckande 

av investeringskostnader för ombyggnationen. 

Bakgrund 

Swedbank har sedan 1991 hyrt lokaler i nederplanet på Torghuset anpassade för sin verksamhet. För 

något år sedan signalerade Swedbank att man hade önskemål om att minska lokalytan. I samtal med 

Swedbanks företrädare, företrädare för fastighetskontoret, kulturnämnden, Gislavedshus och 

Stiftelsen Torghuset, har vi fört resonemang om möjligheterna att göra en rockad mellan Swedbank 

och biblioteket. 

Swedbanks hyresavtal med Stiftelsen Torghuset har nyligen förlängts för ytterligare 3 år, men man 

har från bankens sida uttryckt önskemål om att kunna minska lokalytan till knappt hälften. I de 

sonderingar som vidtogs för att hitta en lösning, kunde en ide om att inrymma biblioteket i 

banklokalen realiseras, förutsatt att Gislavedshus kunde upplåta delar av de nuvarande 

biblioteks lokalerna till ny verksamhet samtidigt som banken kunde beredas passande ytor där. 

Stiftelsen Torghuset har i dessa samtal medgett Swedbank utlösen från sitt hyresavtal, förutsatt att 

lokalbytet med biblioteket skulle gå att realisera. 

Tidplan 

Lokalskiftet kommer att genomföras i 2 delar. 

Den första fasen är utflyttning av biblioteket från nuvarande lokaler och ombyggnation till nya 

ändamål. Denna del tros kunna vara genomförd till årsskiftet 2016-2017. Biblioteket kommer att ha 

sin verksamhet i tillfälliga lokaler under tiden. 

Den andra fasen inleds med att banken flyttar in i sina nya lokaler och därmed frigör ytorna inne i 

Torghuset. Därefter kan ombyggnadsarbete påbörjas i Torghuset för Bibliotekets räkning. Detta 

beräknas kunna påbörjas i januari 2017 och vara inflyttningsklart till sommaren. Biblioteket har för 

sin verksamhetsplanerings skull uttryckt önskemål om inflyttning sommaren 2017. 

Kostnader 

Stiftelsen Torghuset har i flera år mi nskat sina ursprungliga lånebörda så att vi 2016 är nere på 10,5 

miljoner i lån, från de ursprungliga 18,5. Det innevarande verksamhetsåret behöver vi göra 

nödvändiga reparationer på tak, fasader och sprickbildningar. Hissen till plan 2 kräver omfattande 

ombyggnationer. Huset är 27 år gammalt och inga större reparationer har hittills varit nödvändiga 



utöver översvämningsskador sommaren 2014. Under 2016 finns därför inget utrymme för 

nedskrivning av skuldbördan. Många större kostnader avseende fastigheten och inredningen 

kommer att krävas de närmaste åren, såsom fläktsystem, biofåtöljer, väggar och vikdörrar i 

konferensutrymmen. Vi ser därför att vi har svårt att finansiera hela denna nya kostnad, som 

bibliotekets inflyttning medför. 

Byggnads-, VVS- och elkonsulter (Byggkoncept, Ikkab, samt Entreprenadplanering) har arbetat med 

den specifikation vi fått på lokalens utformning från biblioteket och de har kommit fram till följande 

uppskattade kostnader: 

Byggnadsa rbete n 

Biblioteket planeras utformas för dygnetruntöppethållande. Detta medför nya system i entreer etc. 

Rivning av nödvändiga delar innertak och väggar. Nybyggnation av nya utrymmen. 

Bankens marmorgolv ska ersättas med trägolv. Håltagning i valv och omändringar. 

Entredörrar med boki nkast etc. 

Målningsarbeten. 

Entreprenaden beräknas kosta 1300000 kronor exklusive moms. 

El och tele/data 

Elinstallationer skall generellt bytas. Viss utrustning som kabelstegar etc. kan behållas. Datakablage 
ska dras ovan undertak för att erbjuda möjlighet till projektorinstallationer etc. Förberedelse till 
trådlös datakommunikation etc. etableras. 

Bankens valv ska byggas om till aktivitetsrum vilket medför större håltagningsarbeten och förändring 

av el- och ventilationsinstallationer. Särskild belysning ska installeras i detta rum. 

En handikapptoalett, med de krav som biblioteket har att uppfylla, ska installeras. Speciella 

larmfunktioner krävs . 

Brandlarm och utrymningslarm, samt passagesystem och inbrottslarm. Kortläsare på huvudentre. 

Motorlås på huvudentre. 

Larmbågar etc. är att anse som inventarier och ankommer på biblioteket att anskaffa. 

Entreprenaden beräknas kosta 700.000 kronor exklusive moms. 

Rörinstallationer 

Rörinstallationer beräknas till personalutrymmen och personaltoaletter, samt främst till 

nyinstallation aven Handikapptoalett. 

Entreprenaden beräknas kosta 230.000 kronor exklusive moms. 

Lufti nstallatione r 

Luft- och kylinstallationer är begränsade i kostnad med anledning av att Torghusets befintliga 
ventilations- och kylsystem bedöms vara tillfyllest. Även golvvärmesystemet kan fortsatt användas. 

Ny kanalisation och tilluftsdon etc. 



Entreprenaden beräknas kosta 470.000 kronor exklusive moms. 

Konsult- och övriga byggherrekostnader 

Ritningsframtagning och konsulttjänster och arbetsledning före och under byggnationen 

Summa konsulttjänster 1 026 000 kronor exklusive moms . 

Reserv 

En erfarenhetsmässig reservpost om 7 % av den totala kostnaden har föreslagits av konsulterna. 

Summa reserv 217 350 kronor exklusive moms. 

Hyresförlust 

Under tiden Swedbank flyttat ut och ombyggnation pågår, beräknas 6 månaders hyra utebli, vilket 

sammantaget ger en minskad intäkt på c:a 340.000 kronor ink!. fastighetsskatt. 

Summa kostnader 

5 277 500 varav moms på 3 950 000 är 987 500. 

Stiftelsen Torghuset önskar att kommunstyrelsen tar ovanstående äskande i beaktande för att 

åstadkomma en så positiv start som möjligt på bibliotekets nya etablering i Torghuset. 

Smålandsstenar 2016-06-22 

Stellan Paulsson 

Vice ordförande i Stiftelsen Torghuset iSmålandsstenar 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum Sida
2016-08-25 1(1)

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

(11) Dnr: KS.2016.1

Meddelanden

Ärendebeskrivning
Barn- och utbildningsnämnden

2016-06-20 § 73 - Maxtid för elevers resande med skolskjuts,
redovisning av uppdrag
Skolskjutsreglemente, daterat 2016-06-20

Stiftelsen Davidsonska donationen
Årsredovisning 2015

Bolagsverket
Registrerat ärende angående fusion gällande Gislaved Energi Vindkraft
AB och Gislaved Energiring AB, daterad 2016-07-22



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-20     1(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §73    Dnr: BU.2015.82   623  
 
Maxtid för elevers resande med skolskjuts 
Redovisning av uppdrag  
 
Ärendebeskrivning 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2015-11-02, §63, att 
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att utreda förutsättningarna för 
att införa en maxtid för elevers resande med skolskjuts. I uppdraget ingår att 
göra jämförelser med andra kommuner och eventuella kostnader för att 
använda fler transporter. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har utrett frågan om maxtid för väntan och 
maxtid för restid per tur, daterad 2016-01-08.  
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-02-08, §12, att 
uppdra till barn- och utbildningsförvaltningen att komplettera utredningen med 
förslag för att kunna begränsa totaltiden (maxtid och väntetid) för de elever 
som har längst total restid. 
 
Barn- och utbildningsförvaltningen har kompletterat utredningen med en 
redovisning av alternativa förslag till nuvarande skolskjutslinjer i norra och 
södra delen av kommunen samt kostnader. Barn- och utbildningsförvaltningen 
föreslår 
att  inte ändra nuvarande väntetid på max 5 timmar per vecka 
att elever i årskurs F-6 inte bör ha en totaltid över 60 minuter/tur 
att elever i årskurs 7-9 inte bör ha en totaltid över 100 minuter/tur 
att från och med höstterminen 2016 vidta åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna i den norra delen av kommunen enligt intentionerna i 
redovisat förslag 

att i dagsläget inte göra någon förändring i den södra delen av kommunen 
att uppdatera skolskjutsreglementet med uppgifter om beslutade totaltider. 
 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-05-09, §37, att 
överlämna ärendet till barn- och utbildningsnämnden. 

 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott beslutade 2016-06-07, §45, 
föreslå 
att inte ändra nuvarande väntetid på max 5 timmar per vecka 
att elever i årskurs F-6 inte bör ha en totaltid över 60 minuter/tur 
att elever i årskurs 7-9 inte bör ha en totaltid över 90 minuter/tur 
att från och med höstterminen 2016 vidta åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna i den norra delen av kommunen enligt intentionerna i 
redovisat förslag 

att i dagsläget inte göra någon förändring i den södra delen av kommunen 
att uppdatera skolskjutsreglementet med uppgifter om beslutade totaltider 

samt att anmäla uppdateringen till kommunfullmäktige. 
 

 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-20     2(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §73 (forts.) 
 
Beslutsunderlag 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2015-11-02, §63. 
Synpunkter från kommuninvånare, daterat 2015-11-08. 
Tjänsteskrivelse inkl. utredning, daterad 2016-01-08. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-01-14, §3. 
Protokoll samverkansmöte 2016-01-21. 
Synpunkter från Toppen på Gislaved, daterat 2016-02-05. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-02-08, §12. 
Skrivelse från Föräldraföreningen i Hestra-Öreryds föräldraförening, daterad 
2016-04-18 och 2016-04-20. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts beslut 2016-05-09, §37. 
Skrivelser från Toppen på Gislaved och Hestra/Öreryds föräldraförening, 
daterade 2016-05-19 och 2016-06-17. 
Tjänsteskrivelse inkl. kompletterande utredning, daterad 2016-06-03. 
Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskotts protokoll 2016-06-07, §45. 
Protokoll samverkansmöte BUN 2016-06-09. 
 
Yrkanden 
Anders Martinsson (C) 
att  väntetiden ska vara max 3 timmar och 30 minuter per vecka 
att  elever i årskurs F-6 inte bör ha en totaltid över 50 minuter/tur 
 
Propositionsordning 
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och Anders 
Martinssons yrkanden och finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat att 
bifalla arbetsutskottets förslag. 
 
Omröstning begärs. Följande propositionsordning godkänns. 
Ja-röst för bifall till arbetsutskottets förslag. 
Nej-röst för bifall till Anders Martinssons yrkanden. 
 
Omröstningsresultat 
Ja-röster Nej-röster 
Fredrik Johansson (S) Anders Martinsson (C) 
Josefine Dinäss (S) 
Kjell Olsson (S) 
Ulla Christiansson (M)  
Johan Björn (M) 
Malin Ingelsbo (M) 
Magdalena Holm (M) 
Peter Bruhn (MP) 
Elisabet Lindroth (FP) 
Stefan Nylén (SD) 
Linda Petersson (SD) 
Charlotta Saras Skarphagen (S) 
Bo Kärreskog (S) 
 
Avstår 
Inga-Maj Eleholt (C) 
 
Med 13 ja-röster, 1 nej-röst och 1 som avstår har barn- och 
utbildningsnämnden beslutat att bifalla arbetsutskottets förslag. 



GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
 
Barn- och utbildningsnämnden   Sammanträdesdatum Sida 

 2016-06-20     3(3) 
 

Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Bu §73 (forts.) 
 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 
 
att inte ändra nuvarande väntetid på max 5 timmar per vecka 
att elever i årskurs F-6 inte bör ha en totaltid över 60 minuter/tur 
att elever i årskurs 7-9 inte bör ha en totaltid över 90 minuter/tur 
att från och med höstterminen 2016 vidta åtgärder för att förbättra 

förutsättningarna i den norra delen av kommunen enligt intentionerna i 
redovisat förslag 

att i dagsläget inte göra någon förändring i den södra delen av kommunen 
att uppdatera skolskjutsreglementet med uppgifter om beslutade totaltider 

samt att anmäla uppdateringen till kommunfullmäktige. 
 
Reservationer 
Anders Martinsson (C) reserverar sig till förmån för eget yrkande. 

 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
Skolskjutssamordnaren 
Toppen på Gislaved 
Hestra-Öreryds föräldraförening  
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SKOLSKJUTSREGLEMENTE 
Antagen av kommunfullmäktige 2012-10-25.  
Uppdaterat av barn- och utbildningsnämnden 2016-06-20, §73. 
 
 
Bestämmelser om rätten till skolskjutsning finns för varje skolform i skollagen (SFS 2010:800 10 kap. 32§, 
33§, 40§, 11 kap. 31§, 32§, 39§, 18 kap. 30§, 31§) samt i SFS 1991:1110 och 1991:1120.Förordning om 
skolskjutsning (1970:340) ger vissa direktiv angående utformningen av skolskjutsningen samt om 
fordonens utrustning. Bidrag till vissa funktionshindrade elever berörs i SFS 1995:667. Ytterligare 
föreskrifter angående fordon och trafiksäkerhetsföreskrifter finns i TSVs föreskrifter (TSVFS 1988:17, 
TSVFS 1985:43). 
 
SKL:s Skolskjutshandbok ger ytterligare vägledning. Inom ramen för denna lagstiftning och 
kommunfullmäktiges reglemente kan barn- och utbildningsnämnden komplettera riktlinjerna med 
tillämpningsföreskrifter. 
 
Rätten till skolskjuts 
Utdrag ur SL 10:32: "Elever i grundskola med offentlig huvudman har rätt till kostnadsfri skolskjuts från en 
plats i anslutning till elevens hem till den plats där utbildningen bedrivs och tillbaka, om sådan skjuts behövs 
med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, elevens funktionsnedsättning eller någon annan särskild 
omständighet". 
 
För barn i förskolan eller i förskoleklassen finns ingen lagreglerad skyldighet för kommunen att sörja för 
skolskjutsning. Gislaveds kommun erbjuder barn i förskoleklassen skolskjuts med samma rätt som för 
elever i åk 1-3. 
 
Gymnasieelevers resor regleras i SFS 1991:1110 där det stadgas att "kommunerna ska svara för 
kostnaderna för elevernas dagliga resor mellan bostaden och skolan om eleven är berättigad till studiehjälp 
och färdvägen är minst 6 kilometer".  
 
Skollagen anger inte i närmare detalj när skolskjuts ska anordnas. Kommunen bedömer utifrån elevens 
förutsättningar och lokala förhållanden när skolskjuts ska anordnas och vilka elever som ska få skolskjuts. 
Kommunens bedömning grundar sig på avståndet mellan hemmet och skolan, skolvägens 
trafikförhållanden och elevens ålder. 
 
Följande avstånd mellan hemmet och skolan berättigar till skolskjuts respektive stöd till 
elevresor för gymnasieelever: 
Åk 0 - 3  2,0 km 
Åk 4 - 9  3,0 km 
Gymnasieelever  6,0 km 
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Hämtningsställe 
Ovanstående kilometergräns gäller även för avståndet mellan hemmet och hämtningsstället. 
 
Likformighet 
Vid bedömningen av om elever ska erbjudas skolskjuts eftersträvar kommunen likformighet mellan elever i 
samma by/bostadsområde. Det kan innebära att elever med något kortare skolväg än ovan angivet erbjuds 
skolskjuts i samma omfattning som sina kamrater i området. Det kan också innebära att en enstaka elev i 
ett område som bor så att gränsavståndet överskrids inte får skolskjuts. 
 
Trafikförhållanden 
Kommunen är skyldig att anordna skolskjuts om det behövs med hänsyn till trafikförhållandena även om 
avståndet mellan hemmet och skolan understiger gällande kilometergräns. Rektor i samråd med 
skolskjutssamordnaren och tekniska kontorets trafikingenjör gör bedömningen. Vid behov samråds med 
polisen. 
 
Gislaveds kommun utför inga skolskjutsar inom kommunens tätorter. Vad som anses som tätort för 
Smålandsstenar, Gislaved och Anderstorp framgår av bifogade kartbilder. Denna tillämpning står ej i motsats 
till regelverket med kilometergränser, utan kompletterar endast gällande regler. Dock används, som 
undantag, skolskjutsar av trafiksäkerhetsskäl över Nissastigen i Smålandsstenars tätort och över 
Anderstorpsvägen (Rv 27) i Gislaveds tätort, för elever i förskoleklass och upp till och med skolår 3. Detta 
undantag gäller tills förhållandena förändrats genom förbättringar i trafikmiljön. 
 
Hängskjutsar 
Finns ledig plats i fordon kan, under särskilda omständigheter, även enstaka icke skolskjutsberättigade elever 
utmed tursträckningen erbjudas transport. 
 
Gymnasieelever 
För elever bosatta i kommunen ska det vara möjligt att bo kvar hemma och studera på Gislaveds 
Gymnasium. Gymnasieelever erhåller färdbevis till länstrafikens turer. Överstiger avståndet mellan hem och 
hållplats 6 kilometer kan ersättning för självskjuts eller anslutning erbjudas. Det sammanlagda stödet för 
busskort och kontantersättning för självskjutsning är dock högst 1/30 av basbeloppet per kalendermånad. 
Ansökan görs för varje termin och ska vara inlämnad till gymnasieskolan senast 15 september respektive 
15 februari. Stöd till elevresor kan inte utgå om eleven erhåller inackorderingsbidrag. 
 
Studier på annan ort 
För gymnasieelever som studerar på annan ort kan färdbevis till kollektiva färdmedel erhållas. För de elever 
som inte har möjlighet att resa med kollektiva färdmedel eller med ordinarie skolskjutslinje utgår 
milersättning enligt den skattefria delen i RSVs normer för en tur och returresa per skoldag. Elever som har 
möjlighet att på delar av resvägen utnyttja kollektiva färdmedel ersätter kommunen med färdbevis eller 
motsvarande. Elever kan ansöka om ersättning enligt den skattefria delen i RSVs normer för anslutning (en 
tur och returresa) mellan hem och hållplats om avståndet överstiger 6 km. Ansökan görs för varje termin 
och ska vara inlämnad till Gislaveds gymnasieskola senast 15 september respektive 15 februari. Det 
sammanlagda stödet för busskort och kontantersättning för självskjutsning är dock högst 1/30 av 
basbeloppet per kalendermånad. Stöd till elevresor kan inte utgå om eleven erhåller inackorderingsbidrag.  
 
Organisation och trafiksäkerhet 
Utdrag ur förordning om skolskjutsning SFS 1970:340: 
"Skolskjutsningen ska med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att kraven på trafiksäkerhet 
tillgodoses. I varje kommun ska styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade hållplatser för 
skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks. Styrelsen bestämmer efter samråd med den 
kommunala nämnd som ansvarar för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts 
färdväg och de platser där på- eller avstigning bör ske. Styrelsen svarar för att eleverna undervisas om vad 
de ska iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning". 
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Hämtning vid riksvägar 
För barn i åldern 6-9 år som har sin hållplats utmed riksvägarna 153, 26 och 27 ska skolskjuts anordnas så 
att hämtningsställe utmed riksvägen kan undvikas. Skolskjutsen hämtar barnen inne på avtagsväg el dyl. Det 
ankommer på väghållaren att anordna vändplats samt att hålla vägen snöröjd och i farbart skick. (Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden 1997-06-02, § 59.) 
 
Till och från på- och avstigningsplatsen 
Vårdnadshavaren ansvarar för elevens väg mellan bostaden och på-/avstigningsplatsen. 
 
Väntetider 
Väntetiden bör inte överstiga 5 timmar per vecka. Tiden räknas från ankomst till skolan till lektionernas 
början samt från lektionernas slut till avfärd från skolan. Rektor ansvarar för tillsynen under väntetiden. För 
elever på 7-9 skolor och gymnasieskolan räknas väntetid utifrån skolans start- och sluttid, och inte enskilda 
elevers schema.  
 
Totaltider 
Totaltiden är restiden från hemmet tills eleven anländer till skolan. I totaltiden ingår även tid för eventuell 
väntan i samband med byte av buss.  
 
Elever i årskurs F-6 bör inte ha en totaltid över 60 minuter/tur och elever i 7-9 bör inte ha en totaltid över 
90 minuter/tur. 
 
Samråd om säkerheten 
Skolskjutsen ordnas så att kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. Rektor ska samråda med 
skolskjutssamordnaren, trafikingenjören, polisen och väghållaren avseende färdväg och på- och 
avstigningsplatser för varje skolskjuts. 
 
Utbildning 
Rektor ansvarar för att det vid läsårets början hålls en särskild genomgång för de elever som åker 
skolskjuts. Denna bör omfatta de trafiksäkerhets och ordningsregler som gäller vid skolskjutsning. 
 
Kontroller 
Rektor ansvarar för att kontroll och uppföljning av skolskjutsar enligt särskilt beslut genomförs. (Beslut: 
Barn- och utbildningsnämnden 1995-02-06, § 27.) 
 
Särskolan 
Utöver ovanstående ställer särskolans elever krav på individuella lösningar. 
 
Skolbarnsomsorg 
Skolskjuts anordnas inte till eller från skolbarnomsorg eller förskola. Skolskjuts kan anordnas för elever som 
har sin fritidshemsplacering hos kommunala dagbarnvårdare. 
 
Skolskjuts vid växelvis boende 
Elev som bor på två adresser pga. växelvis boende har rätt till skolskjuts om vägen mellan någon av 
bostäderna och elevens skola uppfyller kommunens avståndskriterier för skolskjuts. Det växelvisa boendet 
ska vara ett fast arrangemang förankrat i lagstiftningen och eleven ska bo lika mycket hos vardera föräldern. 
Båda adresserna ska vara inom samma kommun. Den skolskjutsform som används vid växelvis boende är 
självskjutsning. Finns annan skolskjuts sedan tidigare på den aktuella sträckan används den. 
 
Nedanstående rutin för handläggning av skolskjuts vid växelvis boende tillämpas: 
1. Ansökan ska göras inför varje läsår på blankett ”Ansökan om skolskjuts vid växelvis boende”. Schema 

för hur boendet är uppdelat ska medskickas. 
2.  Kommunens skolskjutsregler gällande avstånd, trafikförhållande och funktionsnedsättning ligger till 

grund för rätten till skolskjuts. 
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3.  Beslut om skolskjutsform meddelas av rektor på hemskolan. 
 
Dessa lokala riktlinjer för skolskjutsning ligger inom ramen för skollagens bestämmelser. 
Bedömningar i enskilda fall görs utifrån skollagens behovsgrunder och således inte enbart 
med hjälp av lokala riktlinjer. 
 
Vad är skolskjuts? 
Skolskjuts är transport av elev i grundskola, särskola och gymnasiesärskola, till och från skolan. 
Bestämmelser finns i Förordning om skolskjutsning (SFS 1970:340 med ändringar t.o.m. 1992:1291) 1§. 
Skolskjuts är inte: 

• Transporter av tillfällig art. 
• Resor mellan hem och barnomsorg eller skolbarnomsorg. 
• Resor till och från fritidshem eller fritidsgård under lov eller studiedagar. 
• Aktivitetsresor till simhall, studiebesök, teaterbesök mm. 
• Skjuts till och från annan skola/lokaler för undervisning i slöjd, idrott, b-språk etc. 

 
Skolskjutsformer i Gislaveds kommun 
 
1. Särskilt upphandlade skolskjutsar 
I de fall allmän kollektivtrafik inte är utbyggd eller av något skäl inte kan nyttjas, ordnar kommunen 
skolskjuts genom särskilt upphandlade skolskjutsar (skolbussar eller taxi). 
 
2. Skolskjuts med allmän kollektivtrafik 
Skolskjuts kan anordnas genom färdbevis för den allmänna kollektivtrafiken. 
Varje skola fastställer i samband med den årliga skolskjutsplaneringen vilka elever som kan utnyttja allmän 
kollektivtrafik för resor till och från skolan.  
 
3. Överenskommelse om ersättning för självskjuts 
Överenskommelse om ersättning för självskjuts innebär att förälder mot en viss ersättning från kommunen 
tar över det dagliga ansvaret för att eleven kommer till skolan. 
Överenskommelse kan skrivas när någon annan skolskjutsform inte är möjlig eller som ett alternativ vid 
skolskjuts pga. växelvis boende. 
 



,-

Årsredovisning 
ror 

Stiftelsen Davidsonska Donationen för 
jordbrukets främjande i Västbo Härad 

Inneh1illsCortecknin g 

Förvaltningsberättelse 
Resultaträkning 
Balansräkning 
Ti lläggsupplysningar 

828500-03 14 

Räkenskapsåret 

20J 5 

2 
3 
4 
6 



,- --

Stiftelsen Davidsonska Donationen lör jordbrukets främjande i Västbo Härad 
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Styrelsen lör Stiftelsen Davidsonska Donationen får jordbrukets främjande i Västbo Härad får härmed 
avge årsredovisning får räkenskapsåret 2015. 

Förvaltningsberättelse 

Historik 

23 maj 1852 föddes Johan Petter Davidsson j Stäppebo, Kalvs socken i Västergötland. 

Fattigdom präglade uppväxten och i hopp om bättre villkor emigrerade han som l7-åring till 
Amerika. Endast 3 år senare återvände han till Sverige för att under de kommande 10 åren arbeta 
som expedit i Torup. 1884 övertog han gården i Prippebo i Södra Hestra socken, beläget i 
nuvarande Gislaveds Kommun. 

Där kom han att stanna till s in död i januari 1930. Gården i Prippebo skötte han på eU 
mönstergillt sätt, det nyodlades, dränerades och stenröjdes. Som den entreprenör han var så drev 
han även handelsbod pä gården. Genom hårt arbete, sparsamhet och goda placeringar, började en 
liten fönnögenhet så sakteliga att växa fram . 

När brodern, grosshandlare Josef Dav idsson i Reftele, hastigt avled 1924, ärvde Johan Petter en 
ansenlig fönnögenhet. Något är före s in död skrev Johan Petter sitt testamente. Hans trogna 
hushållerska, Karolina Benediktusson, fick gården Prippebo inklusive inventarier. 

Övriga ti llgångar testamenterades att bilda en fond med namnet "Davidsonska Donationen fö r 
jordbrukets främjande i Västbo härad". Avkastningen skall enligt testamentet användas till 
"understödjande av jordbruksförbättringar, såsom betesförbättringar, od ling och stenröjning e ller 
dylikt samt utdikning av försumpade marker". 

Organisation och verksamhet 

Stiftelsen leds aven styrelse som består av tre personer som ansvarar för stiftelsens verksamhel. 
Styrelsens huvuduppgifter är att ansvara för stiftelsens kapitalförvaltning och tillse att 
avkastningen används så som donatorn avsåg. 

Tillgångarna är till stor del placerade i svenska aktier men också till viss del som räntebärande 
placeringar. Avkastningen i form av utdelningar och räntor, med avdrag för stiftelsens 
omkostnader, delas årligen ut till jordförbättringar. 

En styrelseledamot utses av Västbo Häradsgille som hör till Jönköpings läns 
Hushållningssällskap. Övriga styre lse ledamöter utses av Gislavcds Kommun. 

Stiftelsens verksamhet granskas aven auktoriserad revisor samt två lekmannarevisorer. 
Gislaveds kommun utser auktoriserad revisor och en lekmannarev isor. Västbo häradsgille utser 
en lekmannarevisor. Länsstyrelserna har dessutom tillsynsansvar för stiftelse r men numer är detta 
koncentrerat till ett tatal Länsstyrelser. För Jönköpings län har Länsstyrelsen i Östergötland 
tillsynsansvaret yWI 
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Stifte lsen Davidsonska Donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, bildades efter att Högsta 
domstolen den 27/1 1934 godkänt det testamente som J P Davidsson upprättat fore sin död 1930 oc h där 
han beslutat att bilda "Davidsonska Donationen for jordbrukets främjande i Västbo härad" och aU 
kapi talets avkastning varje år skal l utdelas till jordbrukare i Västbo härad. Donationens kap ital hade då 
ett värde på I mkr. 

De enl igt testamentet angivnajordbruksforbättri ngarna, "såsom betestOrbättringar, od li ng och 
stenröj ning eller dylikt samt utdi kn ing av f'd rsumpade marker", har med den nu 80-åriga utvecklingen av 
svenskt jordbruk inneburit att även kalkning, markkartering, inhägnader, inägovägar, gårdsplaner och 
gödselvårdsanläggn ingar tillhör de åtgärder som innefattas i ändamålet for jordbrukets främjande i 
Västbo härad. 

St iftelsen betalar statl ig inkomstskatt med 22,0% oc h de till respektive jordbrukare utbetalade beloppen 
är inte skattepli ktiga for mottagaren, enligt dom i regeringsrätten år 1994. 

Under åren 1934-20 15 har stiftelsens utdelningar till jordbruksforbättringar i Västbo härad uppgått ti ll 
totalt 136,4 mkr, samtidigt har staten erhållit 78,5 mkr i skatter från Donationen. 

Information om å rets verksamhet 

20 14 genomfordes permutation som innebär att det från och med 2015 skall det utdelningsbara beloppet 
fördelas över samtliga socknar inom Västbo Härad. 

Under 20 15 ansökte styrelsen hos tillsynsmyndigheten att endast en representant från varje socken skall 
fungera som funkt ionär när det gäller beredningsarbetet av inkomna ansökningar. Kommunerna ska ll 
som tidigare utse funktionärerna. 

En gedigen utbildni ng genomfördes under hösten 20 15 til l nya och gamla funktionärer eftersom den 
mandatperioden medförde många nya funktionärer samt att ett gemensamt regelverk skall gälla fdr 
samtliga socknar inom Västbo Härad. 

Funktionärerna samverkar under beredningsarbetet hösten 2015 två och två for att säkerställajämnare 
kvalite och öka genomslaget av ett gemensamt rege lverk. 

Under år 20 15 har stiftelsens kapital ti ll slörsta delen varit pl acerad i svenska aktier bland de större 
börsbolagen och aktieplaceringarna har ökat i marknadsvärde till 347,8 mkr (foregående år 328,9 mkr). 
Marknadsvärdet fo r stiftelsens placeringar i räntebärande värdepapper är i stort sett oforändrat med 27,6 
mkr (f'dregående år 27,8 mkr). Sti ftelsens bankmedel uppgick ti ll 10,8 mkr (fdregående år 7,8 mkr). wJ 
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Det totala marknadsvärdet av stiftelsens tillgångar har under de senaste åren varierat beroende på börsens 
utveckling. 

Å' ~arkoadsvärden Beslutad utdelning 
20 15 386,2 mkJ- 8182tkr 
20 14 364,5 mkr 7703 tkr 
20 13 320 mkr 7010 tkr 
20 12 265 mkr 6190 tkr 
20 11 237 mkr 7553 tkr 
20 10 286 mkJ- 5314tkr 
2009 245 mkr 7964 tkr 
2008 188 mkr 10827 tkr 
2007 290 mkr 8465 tkr 
2006 311 mkr 7040 tkr 
2005 258 mkr 530 I tkr 
2000 220 mkr 3986 tkr 
1995 101 mkr 2827 tkr 
1990 71 mkr 2138 tkr 
1985 34 mkr 1063 tkr 
1980 II mkr 190 tkr 
1975 5 mkr 11 2 tkr 
1970 3 mkJ- 94 (kr 
1934 Im kJ- 20 tkr 

Under år 201 5 har Stiftelsen Davidsonska Donationen godkänt 308 st bidragsansökningar och totalt delat 
ut 8 029 tkr till jordbruks främjande åtgärder i Västbo härad, bidragen är skattefria för mottagarna. 

Ett stort tack till alla funktionärer och övriga medarbetare för årets arbetsinsats. 

Beslutad utdelning av årets avkastning 

Förvalln ingsresultat enligt resultaträkningen 
Avgår beräknad skatt 

Beslutad utdelning av 20J5 Ars resultat 

Outdelade medel 20 15 

Utdelningsbara medel 2016 

10551905 
-2370052 

8181853 

I 509 132 

9 690985~ 
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Resultaträkning Not 2015-01-01 2014-01-01 
-2015-12-31 -2014-12-31 

Stiftelsens Intäkter 
Aktieutdelningar 11 565904 10 592 287 
Räntor 11830 175357 

Stiftelsens kostnader 
Personalkostnader l -395468 -354 283 
Förvaltningskostnader 2 -607 450 -480696 
Övriga kostnader -7000 -7000 
Räntekostnader -15912 O 

-1025829 -84 1 980 

Förva I(n in gsresu Ila I 10551 905 9925664 

Resultat frAn finansie lla poster 
Realisationsvinster, aktier 5 124771 18019386 
Realisationsvinster, obligationer 145438 301 209 
RealisationsfOrluster, aktier -486934 -735991 

4783 275 17 584 604 

Resultat röre bokslutsdispositioner och skatt 15335180 27510268 

Bokslutsd ispositioner -3900000 -6850000 

Resultat rön: ska lt 11435180 20660268 

Skatt på årets resultat -2696067 -4 535 539 

Arets resultat 8739112 16 124 728 \<,1 
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Balansräkning Not 2015-12-31 2014-12-31 

TILLGÅNGAR 

AnläggningstillgA ngar 

Finansiella anlllggningstillgdngar 
Aktier 3 103115564 11 1 043904 
Räntebärande värdepapper 4 11 199068 9254254 
Summa anläggningstillgångar 114314632 120298158 

OmsältoingslillgAngar 

X ortfristiga f ordringar 
Övriga fordringar 129743 352215 
Aktue lla skauefordringar 99998 58505 

229741 410720 

Kortfristiga placeringar 5 
Aktier, kona placeringar 30520376 23658775 
Finansiella instrument 16579126 18217928 

47 099502 41 876 703 

Kassa och bank 108308 17 7794 534 
Summa omsältningstillgAngar 58160060 50081957 

SUMMA TILLGÅNGAR 172 474 692 170 380 115 .. ~ 
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Balansräkning Not 20t5-t2-31 2014-12-31 

EGET KAPITAL OCH SKULDER 

Eget kapital 6 
Fritt eget kapital 
Bundet sti ftelsekapital 141651568 133229886 
Arets resultat 8739 112 16 124 728 

Summa eget kapital 150390680 149354614 

Obeskattade reserver 7 18960 100 15060 100 

Kortfristiga skulder 
Aktuel la skatteskulder l 279574 3677864 
Övriga kortfristiga skulder 172 687 122268 
Utdelningsreserv 1 509 132 2 052 25 1 
Upplupna kostnader 1625 19 1130 18 
Summa kortfristiga skulder 3123912 5965401 

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 172 474 692 170 380 115"~ 

~--- -- ~~-
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Årsredovisningen har upprättats en ligt årsredovisn ingslagen och BokfOringsnämndens allmänna råd. 

Redovisningsprinciperna är OIorändrade jämtOn med föregående år. 

Fordringar har upptagits till dc belopp varmed de beräknas inflyta. 

Övriga tillgångar och skulder har upptagits till anskaffningsvärden där inget annat anges . 

Konfristiga placeringar värderas t ill det lägsta av anskaffn ingsvärdet och verkligt värde 
(marknadsvärde), dvs enl igt lägsta värdets princip. 

Långfristiga värdepappersi nnehav värderas till anskaffn ingsvärde minskat med eventue ll nedskrivning. 

Eget kapital 
Eget kapital delas in i bundet oeh fritt eget kapital. Bundet eget kap ital utgörs av stifte lsekapital 
(ursprung ligt donationskapital samt ackum ulerat realisationsresultat). Fritt eget kapital utgörs av årets 
resultat justerat aJr omfOringar till bundet eget kapital. 

Noter 

Not 1 Personalkostnader 

Styrelsen, arvoden 
Admi nistratör och lekmanna revisorer 
Resekostnader 
Arbetsgivaravgi fter 
Totala löner, andra ersättningar, socia la kostnader och 
pensionskostnader 

Not 2 Förvaltningskostnader 

SEB Oepåavgifter 
Övriga omkostnader 

2015 

237725 
32150 
8979 

11 6614 

395468 

2015 

356290 
251 160 
607450 

2014 

190400 
46625 

7204 
110 054 

354283 

2014 

30 1 045 
17965 1 

480696\1('1 
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Not 3 Aktier 

Aktier börsnoterade, bokfört värde 
Marknadsvärde 

Not 4 Räntebärande värdepapper 

Räntebärande värdepapper, bokfbrt värde 
Marknadsvärde 

Not 5 Kortfristiga placeringar 

Aktier, korta placeringar 
Finansiella intrument 

Marknadsvärde 

Not 6 Eget kapital 

Totalt stiJtelsekapital 
Be lopp vid årets ingång 
Arets resultat 
Arets beslutade utdelning en ligt ändamål 

2015-12-31 

103115564 
317864486 

2015-12-31 

111 99068 
Il 247827 

201S-12-JI 

30520 376 
16579 126 
47099502 

46264 730 

1493546 14 
8739 11 2 

-7703046 
150390680 
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2014-12-31 

111 043904 
303254842 

2014-12-31 

9254254 
97 146 15 

2014-12-31 

23 658 775 
18 217928 
4J 876703 

43711180 

140239989 
16124728 
-7010 103 

149 354 614",~ 
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Not 7 Obeskattade reserver 
2015-11·31 

Periodiseringsfond 2012· 12-3 1 2870400 
Periodiseringsfond 2013- 12-3 1 5339700 
Periodiseringsfond 20 14- 12-3 1 6850000 
Periodiseringsfond 20 15- 12-3 1 3900000 

18960100 

Reftele den l april 20 16 

!utdJlJj4lu#v} 

Ingebert Magnusson 

G<-- "- ----
GöranJoh~ 

Vår revisionsberättelse har lämnats den l apri l 20 16 

Revisor 
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2014-12-31 

2870400 
5339700 
6850000 

O 
15060 100 



Revisionsberättelse 
Till st)Telsen i i Stiftelsen Davidsonska Donationen {'ör jordbrukets främjande i 
Västbo härad, org.nr 82850 0 -0314 

Rapport om årsredovisningen 

Vi har utfårt en revision av årsredovisningen fOr Stiftelsen 
Davidsonska Donationen for jordbrukets fr.imjande i V:istbo härad 
for lir 2015. 

Styrelsens ansvar för årsredovisningen 
Det är styrelsen som har ansvaret fOr att upprätta en 
årsredovisning som ger en rättvisande bild enligt 
lrsredovisningslagen och fOr den interna kontroll som styrelsen 
bedömer är nödvändig for att upprätta en årsredovisning som inte 
inneMller väsentliga felaktigheter, vare sig dessa beror på 
oegentl igheter eller pli fel. 

Reuisorns ansvar 
VArt ansvar är att uttala oss om !irsredovisningen på grundval av 
dr revision. Vi har utfort revisionen enligt International 
Standards on Auditing och god rcvisionssed i Sverige. Dessa 
standarder kräver att vi fOljer yrkesetiska krav samt planerar och 
utfor revisionen for att uppnli rimlig säkerhet att årsredovisningen 
in te innehåller väsentliga felaktigheter. 

En revision innefattar att genom olika åtgärder inhämta 
revisionshevis om belopp och annan information i 
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utfaras, 
bland annat genom att bedöma riskerna ror väsentliga 
felaktigheter i lirsredovisningen, vare sig dessa beror pä 
oegentligheter eller på fel. Vid denna riskbedömning beaktar 
revisorn de delar av den interna kontrollen som är relcvdnta for 
hur stiftelsen upprättar årsredovisningen fOr att ge en rättvisande 
bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är 
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i 
syfte att göra ett utta lande om effektiviteten i stiftelsens interna 
kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av 
ändamålsenligheten i de redovisningsprinciper som har använts 
och av rimligheten i styrelsens uppskattningar i redovisningen, 
liksom en utvärdering av den övergripande presentationen i 
lirsredovisningen. 

Vi anser att de revisionsbevis vi har inhämtat är till räckliga och 
ändamlilsenliga som grund fOr våra uttalanden. 

Uttalanden 
Enligt vär uppfattning har lirsredovisningen upprättats i enlighet 

Rapport om andra krav enligt lagar och andra 
fOrfattningar 

Ulöver vårrevision av årsredovisningen har vi även utfdrt en 
revision av styrelsens förvaltning för Stiftelsen Davidsonska 
Donationen for jordbrukets främjande i V;ist:bo härad fOr lir 2015. 

Styrelsens ansvar 
Det är styrelsen som har ansvaret fOr förvaltningen enligt 
stiftelselagcn och stiftclsefOrordnandet. 

Revisorns ansvar 
VlIrt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala oss om fcirvaltningen 
pli grundval av vlir revision. Vi har utfort revisionen enligt god 
revisionsscd i Sverige. 

Som underlag for vårt uttalande om förvaltningen har vi utöver vlir 
revision av ru-sredovisningen granskat väsentliga beslut, ätgärder 
och fOrhlillanden i stiftelsen for att kunna bedöma om nägon 
styrelseledamot är ersättningsskyldig mot stifielscn eller om det 
finns skäl for entledigande. Vi har även granskat om någon 
styrelseledamot pli annat sätt har handlat i strid med 
stiftelsdagen, stiftdsefdrordnandet eller lirsredovisningslagen. 

Vi anser att de rcvisionsbevis vi har inhämtat är tillräckliga och 
ändamälsenliga som grund fOr vlirt uttalande. 

Uttalande 
Enligt vär uppfattning har styrelseledamöterna inte handlat i strid 
med stiftelseIagen, stiftelseforordnandet eller 
lirsredovisningslagcn . 

Reftele den l april 2016 

med ärsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden PWC 
rättvisande bi ld av stiftelsens finansiella ställning per den 31 
december 2015 och av dess finansiella resultat för året enligt 
lIrsredovisningslagen. 



1.1 Bolagsverket 
851 81 Sundsvall 
Tfn: 0711-670 670 
bolagsverket@bolagsverket.se-www.bolagsverket.se 

Vi har registrerat ert ärende 

Org.nr: 556247-6514 
Firma: Gislaved Energiring AB 

Ärendenummer 
447061/2016 

Registreringsdatum 
2016-07-22 J3,36 

Gislaved Energi Vindkraft AB 
Box 181 
33224 GISLWED 

Bolagsverket har registrerat detta ärende om 

- status (verkställd fusion) 

Fusion: 
Bolagsverket har genom beslut 2016- 07-22 lämnat tillstånd att 
verkställa fusionen. Tillståndet har registrerats 2016-07 - 22 

innebärande att följande företag är upplöst (a) : 
556806-1930 Gislaved Energi Vi ndkraft AB 

och har uppgått i: 
556247-6514 Gislaved Energiring AB 

l (3) 
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1.1 Bolagsverket 
85181 Sundsvall 
Tfn: 0771-670 670 
bolagsverket@bolagsllerket.se-www.bolagsverket. se 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

OJganlsalionsnummer 

556247-6514 
Objektets registreringsdatum Nuvarande firmas registrerlngsdatum 

1984 - 07 - 17 1995-09- 19 
Dokumentet skap<l1 

2016 - 07-22 

Org . nummer : 556247 - 6514 

Firma: Gislaved Energiring AB 

Adress: 
Box 181 
3 32 24 GISLAVED 

Säte: Jönköpings län , Gislaved kommun 

Registreringslän: 

Anmärkning : 

Detta är ett privat aktiebolag. 

BILDAT DATUM 
1984-06-28 

SAMMANSTÄLLNING AV AKTIEKAPITAL 

Sida 

l3 : 36 

Aktiekapital .... : 100.000 SEK Lägst: 100 . 000 SEK 
Högst : 400 . 000 SEK 

Antal aktier . . . . : 1.000 

STYRELSELEDAMOT, ORDFÖRANDE 
510307-9314 Johansson , Bengt-Anders, Norra Släthult 11 , 

333 91 SMÄLANDSSTENAR 

STYRELSELEDAMÖTER 
550416-2727 Bengtsdotter Bogren , Inger Sara-Lena, Pukgränd 9 , 

332 31 GISLAVED 
460430-26 1 4 Carlsson, Olof Lennart , Lunden l , 332 91 GISLAVED 
540322-2 424 Ollhage, Rut Berit Anne-Marie , Södra Storgatan 7 , 

332 33 GISLAVED 
53103 0 -2558 Svensson , Bo Sören Agne, N Storgatan 37, 332 30 GISLAVED 

STYRELSESUPPLEANTER 

2 

621010 - 2585 Eliasson, Ann Eva Lillemor , Södergatan 45, 332 30 GISLAVED 
640522-2404 Hellkvist, Pia Marianne , Ågatan 81, 334 32 ANDERSTORP 
720102-5611 Josefsson , Johan Frank Kristian , Ringvägen 27 , 

330 27 HESTRA 
580831-9312 Park , Lars Ove Ande r s, Lindvägen 11 , 332 33 GISLAVED 

EXTERN VERKSTÄLLANDE DIREKTÖR 
640501-2417 Cedervall , Bo Richard Joakim, Lönebovägen 3, 

556 31 JÖNKÖPING 

REVISOR (ER) 

(3 ) 



1.1 Bolagsverket 
85 1 81 Sundsvall 
Tfn : 0771-670 670 
botagsverket@bolagsverket.se - www.bolagsverket.se 

REGISTRERINGSBEVIS 
AKTIEBOLAG 

Organisationsnummer 

556247-6514 
Objektets regislreringsdatum Nuvarande firmas registreringsdatum 

1984-07 -1 7 1995 - 09-19 
Dokumentet skapat Sida 

2016-07 -22 l3 : 36 

671102-4015 Nilsson, Mat s Bengt Anders, Box 20 4 3 , 550 02 JÖNKÖPING 

REVISORSSUPPLEANT (ER) 
781006 - 2559 Angs1ycke, Mats Karl Johan , Box 2043, 550 02 JÖNKÖPING 

LEKMANNAREVISOR(ER) 
740929-2419 Thur , Ulf Patri ck , Torngatan 25 , 334 32 ANDERSTORP 

LEKMANNAREVI SORS SUPPLEANT (ER) 

430727-2676 Claesson , Kjell Ivan , Södra Långgatan 9 A Lgh 1202, 
333 30 SMÄLANDSSTENAR 

FIRMATECKNING 
Firman tecknas av styrelsen 
Dessutom har verkställande direktören rätt att teckna firman 
beträff ande löpande förvaltningsåtgärder 

FÖRESKRIFT OM ANTAL STYRELSELEDAMÖTER/STYRELSESUPPLEANTER 
Styrelsen skall bestå av lägst 3 och högst 5 ledamöter 
med lägst 3 och högst 5 suppleanter. 

BOLAGSORDNING 
Datum för senaste ä ndringen: 1999-03-31 

FÖRBEHÅLL/AVVIKELSER/VILLKOR I BOLAGSORDNINGEN 
Avvikelse avseende rösträtt 
Hembudsförbehåll 

VERKSAMHET 
Bolaget har till föremål för sin verksamhet att bedriva handel 
med el samt därmed förenlig verksamhet. 

RÄKENSKAPSÅR 
0101 - 1231 

KALLELSE 
Kallelse sker genom brev med posten . 

FIRMAHISTORIK 
1985-05-02 Gis1aveds Värmeverk Aktiebolag 
1984-07-1 7 Aktiebolaget Grundstenen 20751 

****Registreringsbeviset är utfärdat av Bolagsverket**** 

3 (3 ) 
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