
 
 

 
K O M M U N F U L L M Ä K T I G E 
i Gislaveds kommun kallas härmed till sammanträde som börjar måndagen den 15 december 
2014, klockan 17:00 i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved för att behandla följande 
ärenden: 
 
 
 
Nr Diarienummer Ärendemening  

 
1  KS.2014.4  Fastställande av dagordning 

 
   

2  KS.2014.6  Frågor  
 

   

3  KS.2014.5  Interpellationer  
 

   

4  Nya motioner 
 

 

5 KS.2014.172  Försäljning av del av Åtterås 2:15, 
Skolgatan i Smålandsstenar  
 

 

6 KS.2014.118  Försäljning av fastigheten Åtterås 
3:158, godsmagasinsbyggnaden i 
Smålandsstenar  
 

 

7 KS.2014.203 Försäljning av del av Norra Hestra 
Kyrkobol 1:4, Flodalavägen i 
Hestra 
 

 

8 KS.2014.205  Nyttjanderättsavtal för Reftele 
orienteringsklubb  
 

 

9 KS.2014.209  Reglemente för bygg- och 
miljönämnden  
 

 

10 KS.2014.44  Reglemente för socialnämnden  
 

 

11 KS.2014.208  Reglemente för 
överförmyndarnämnden  
 

 

12 KS.2014.111  Lokala ordningsföreskrifter för 
torghandel  
 

 



13 KS.2009.69  Ansökan till mark- och 
miljödomstolen om tillstånd för 
vattenverksamhet i Rasjön  
 

 

14 KS.2014.11  Komplettering i normer för 
kommunala bidrag för 
idrottsföreningar  
 

 

15 KS.2013.77 Ändringar i nämndsorganisationen 
 

 

16 KS.2014.152 Bestämmelser om ersättningar till 
kommunalt förtroendevalda i 
Gislaveds kommun 
 

 

17 KS.2014.222 Principer för inkallande av 
ersättare 
 

 

18  KS.2014.2  Val av kommunrevisorer  
 

Bilaga 1 

19 KS.2014.2 Delegation av beslut om utseende 
av lekmannarevisorer i bolag 
 

 

20 KS.2014.2  Val av ledamöter och ersättare 
samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice 
ordförande i  

a) kommunstyrelse  
b) valnämnd  
c) barn- och 

utbildningsnämnd 
d)  socialnämnd  
e) bygg- och miljönämnd  
f) teknisk nämnd 
g) fastighetsnämnd 
h) fritidsnämnd 
i) kulturnämnd 

 
 

Bilagorna 2, 4, 6-12 

21 KS.2014.2 Val av ledamöter och ersättare 
samt ordförande och vice 
ordförande i krisledningsnämnd 
 

Bilaga 3 

22 KS.2014.2 Val av ledamöter och ersättare 
samt ordförande i 
räddningsnämnd 
 

Bilaga 5 

23 KS.2014.2 Val av ledamöter och ersättare 
samt ordförande och vice 
ordförande i 

Bilaga 13 



överförmyndarnämnd  
 
 

24 KS.2014.2 
 

Val av revisorer i föreningar m fl 
 
 

Bilagorna 14-25 

25 KS.2014.2  Förslag till nämndemän i 
Jönköpings Tingsrätt 
 
 

Bilaga 26 

26  KS.2014.2  Val av ledamöter och ersättare i 
föreningar och styrelser, ombud 
m.m. 
 

Bilagorna 27-35 

27  KS.2014.2  Förslag till val av bolagsstyrelser 
m.m.  
 

Bilaga 36-44 

28 KS.2014.2 Val av ledamot och ersättare i 
Kommunalförbudet Mediacenter 
och i den finansiella samverkan 
FINSAM 
 
 

Bilaga 45-48 

29 KS.2014.2 Val av styrelseledamöter och 
suppleanter i Davidsonska 
donationen 
 

Bilaga 49 

30 KS.2014.1 
 

Övriga valärenden  

31  KS.2014.4  Meddelanden  
 

   

 
  



 
 
 
Gislaved den 4 december 2014 
 
 
 
 
Niclas Palmgren 
Ordförande        
     
        Karin Gustafsson 

Kommundirektör 
 
 
 
Allmänheten hälsas välkomna som åhörare till sammanträdet. Kommunfullmäktiges handlingar finns 
tillgängliga i Sessionssalen, Kommunhuset, Gislaved. 
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §464 Dnr: KS.2014.172

Försäljning av del av Åtterås 2:15, Skolgatan i Smålandsstenar,
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
En överenskommelse om fastighetsreglering har upprättats mellan Pingstkyrkan
i Smålandsstenar och kommunen. Enligt överenskommelsen ska del av
kommunens fastighet Åtterås 2:15, ett område på ca 1000 kvm, överföras till
Pingstkyrkans fastighet Åtterås 2:11. För marken ska Pingstkyrkan erlägga 96
kr/kvm.

Beslutsunderlag
Överenskommelse daterad den 22 oktober 2014

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna Överenskommelse daterad den 22 oktober 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
Överenskommelse samt därtill erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §484 Dnr: KS.2014.118 00

Försäljning av fastigheten Åtterås 3:158, godsmagasinsbyggnaden i
Smålandsstenar

Ärendebeskrivning
Gislaveds kommun äger fastigheten Åtterås 3:158, före detta järnvägsområdet
vid V Järnvägsgatan i Smålandsstenar. På denna fastighet finns till och med 2016
en provisorisk byggnad, som kommunen hyr ut till Landstinget som
vårdcentral. På fastigheten finns också det gamla godsmagasinet, som inte
använts på många år och som har eftersatt underhåll. Området är enligt
detaljplan avsett för handel, och för vårdcentralen finns ett tillfälligt bygglov.

Kommunstyrelsens mark- och ekonomiutskott har den 10 juni 2014 uppdragit
till mark- och exploateringsenheten att undersöka möjligheten att snarast
försälja godsmagasinsbyggnaden. Fastighetsnämnden har den 26 juni 2014 fattat
ett likvärdigt beslut.

Bygg- och miljönämnden har i föreläggande den 7 november 2014 ålagt
fastighetskontoret att upprätta en åtgärdsplan för att godsmagasinet ska hållas i
vårdat skick och inte riskera att utgöra fara för allmänheten.

Mark- och exploateringsenheten har upprättat ett köpekontrakt om försäljning
av del av Åtterås 3:158. Enligt köpekontraktet ska en fastighet på ca 1050 kvm
med godsmagasinsbyggnaden styckas av från fastigheten Åtterås 3:158.
Köpeskillingen för den avstyckade fastigheten är 40 000 kr. Parterna ska dela
lika på kostnaden för fastighetsbildningen.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 10 juni 2014, § 38
Fastighetsnämnden den 25 juni 2014, § 86
Begäran om åtgärdsplan magasinet Bygg o miljö daterad den 7 november 2014
Kommunstyrelsen den 18 november 2014, § 456
Köpekontrakt, daterat den 24 november 2013

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Gunnel Augustsson (S) och Erik
Andersson (K): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt, daterat den 24 november
2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna köpeavtalet
samt erforderliga handlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §477 Dnr: KS.2014.203

Försäljning av del av Norra Hestra Kyrkobol 1:4, Flodalavägen i
Hestra

Ärendebeskrivning
Hestra Inredningar AB har hos bygg- och miljönämnden ansökt om bygglov för
anläggande av carport och förrådsbyggnad på sin fastighet på Flodala
industriområde i Hestra. Då det inte gick att lösa på annat sätt placerades ca
2,4% av ny carport och ca 14,6% av nytt förråd på kommunal mark. Marken
som i anspråktagits ligger utanför detaljplanelagt område.

För att byggnaderna helt ska ligga på företagets mark upprättades en
överenskommelse om fastighetsreglering , daterad den 14 mars 2014, med
försäljning av ca 50m² av kommunens fastighet Norra Hestra Kyrkobol 1:4.

I samband med sökt lantmäteriförrättning har lantmäteriet föreslagit att
området utökas för att underlätta framtida skötsel av byggnaderna och därför
har en ny överenskommelse om fastighetsreglering upprättats som ersätter
tidigare överenskommelse. Den innebär att företaget köper ca 260 m² av
kommunens fastighet för en köpeskilling om 40 kr/m².

Marken ligger utanför planlagt område och köpeskillingen motsvarar
kommunens fastställda tomtpris. I det fall ett område i närheten kommer
detaljplaneläggas och Gislaveds kommuns bygg- och miljönämnd anser det
lämpligt att ta med det område som avses i aktuell överenskommelse ska
planbeläggning bekostas av överlåtet område av Gislaveds kommun.

Beslutsunderlag
Överenskommelse daterad den 17 mars 2014
Kommunstyrelsen den 8 april 2014, anmälan om delegationsbeslut
Förslag till Överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 17 november
2014
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2014

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde med följande förslag:

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna överenskommelse om fastighetsreglering daterad den 17
november 2014, samt

att uppdra till kommunstyrelsens firmatecknare att underteckna
överenskommelse om fastighetsreglering, samt erforderliga
köpehandlingar, samt
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 477 (forts.)

att upphäva delegationsbeslut om överenskommelse, daterad den 17 mars
2014, anmält till kommunstyrelsen den 8 april 2014.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §457 Dnr: KS.2014.205

Nyttjanderättsavtal för Reftele orienteringsklubb

Ärendebeskrivning
Förslag till nyttjanderättsavtal innebär att kommunen upplåter ca 850 m² av
Nöbbele 2:7 till Reftele Orienteringsklubb. Avtalet baseras på den
gemensamma mall som godkändes av kommunstyrelsens arbetsutskott den 3
februari 2009.

Föreningen har idag ett nyttjanderättsavtal som ska upphöra att gälla i samband
med att upprättat förslag till nyttjanderättsavtal börjar att gälla.

Mark- och exploateringsingenjören redogör för förslaget till
nyttjanderättsavtal.

Beslutsunderlag
Nyttjanderättsavtal daterat den 18 november 2014

Yrkande
Erik Andersson (K) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Tommy
Stensson (S), Lars Park (FP) och Håkan Josefsson (C): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att godkänna förlag till nyttjanderättsavtal med Reftele Orienteringsklubb
daterat den 18 november 2014, samt

att uppdra till en av kommunens firmatecknare att underteckna
"Nyttjanderättsavtal", samt erforderliga köpehandlingar.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bmau §138 Dnr: BM.2011.16 003

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Ärendebeskrivning
Reglementet för bygg- och miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige
den 20 juni 2011.
Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 beslutat om översyn av
nämndsorganisationen. I beslutet ingår att alkoholtillsynen överflyttas från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2015
och med följande anpassning av förvaltningarnas organisation.

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till revidering av reglementet
med anledning av att alkoholtillsynen överflyttas till bygg- och miljönämnden.

Reglementet föreslås kompletteras enligt nedanstående:
- Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jäsdrycker i enlighet med alkohollagen.
Nämnden ska också utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker
och detaljhandel med och servering av folköl.
- Bygg-och miljönämnden ska avge yttrande enligt 44 § lotterilagen avseende
restaurang-kasinospel.

Kommunfullmäktige har den 29 september 2012 fastställt riktlinjer för
alkoholservering i Gislaveds kommun. Riktlinjerna behöver ses över under år
2015 bland annat beroende på att i dokumentet regleras att socialnämnden
ansvarar för tillståndsgivningen.

Arbetsutskottets förslag till bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar

att föreslå att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för bygg- och
miljönämnden

att fastställda riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun ska
fortsätta att gälla efter den 1 januari 2015



Reglemente för bygg- och miljönämnden

Gunilla Alkebratt

BM.2011.16

Ärendemening:

Ärendenummer:

Handläggare:

Fastighet:

Objekt:

Initierare:

Ärendesammanställning



Tillhör bygg- och miljönämndens beslut 2014-11-26, §

Reglemente för Bygg- och miljönämnden

Antaget av Kommunfullmäktige den XXXX-XX-XX, § X
Dnr. XXX



Reglemente för bygg- och miljönämnden
Fastställt av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx



Reglemente för bygg- och miljönämnden
Fastställt av kommunfullmäktige xxxx-xx-xx

INNEHÅLLSFÖRTECKNING

1. Nämndens uppgifter....................................................................................................
1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter..................................................................
1.2. Innehållet i nämndens uppgifter............................................................................
1.3. Delegering från kommunfullmäktige....................................................................
1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet......................................................................

2. Nämndens arbetsformer...............................................................................................
2.1. Sammansättning...................................................................................................
2.2. Ersättarnas tjänstgöring.........................................................................................
2.3. Inkallande av ersättare..........................................................................................
2.4. Ersättare för ordförande........................................................................................
2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt.......................................................................

3. Sammanträden.............................................................................................................
3.1. Tidpunkt...............................................................................................................
3.2. Kallelse................................................................................................................
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1. Nämndens uppgifter

Utöver vad som föreskrivs om bygg- och miljönämnden i kommunallagen och
speciallagstiftning gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter

1§

Bygg- och miljönämnden är den nämnd som enligt plan- och bygglagen ska fullgöra
kommunens uppgifter inom plan- och byggnadsväsendet. Från nämndens
verksamhetsområde undantas dock de uppgifter inom planprocessen som avser
översiktsplaner. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag eller
författning ska fullgöras av den kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet
Nämnden fullgör också uppgift enligt lag om bostadsanpassningsbidrag.

Bygg- och miljönämnden fullgör kommunens uppgifter enligt miljöbalken, utom såvitt
avser fullgörande av den kommunala renhållningsskyldigheten i miljöbalken. Nämnden
fullgör också uppgifter enligt livsmedelslagstiftningen, smittskyddslagen, tobakslagen,
lagen om handel med receptfria läkemedel och lagen om detaljhandel med
nikotinläkemedel m fl lagar som kan anses ligga inom nämndens ansvarsområde.

Nämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av spritdrycker, vin, starköl
och andra rusdrycker i enlighet med alkohollagen. Nämnden ska också utöva kommunal
tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med och servering av folköl.

Nämnden ska avge yttrande enligt 44 § lotterilagen avseende restaurang- kasinospel.

Nämnden fullgör därutöver de övriga uppgifter som enligt annan lag eller författning
ska fullgöras av den kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter

2§

Inom verksamhetsområdena svarar nämnden för

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling
 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet
 förslag till taxor och avgifter
 information om verksamheten
 medborgardialog
 uppföljning och utvärdering av verksamheten
 förenkling av regelbeståndet
 prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom miljö- och

hälsoskyddsområdet
 prövning av ansökningar om tillåtelse, tillstånd, dispens, eller undantag från vad

som annars gäller i fråga om transport, återvinning eller bortskaffande av avfall
och för den tillsyn som ankommer på kommunen vad gäller avfallshantering,
producentansvar, nedskräpning och dumpning av avfall
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 prövning och tillsyn inom naturvården som ankommer på kommunen enligt
miljöbalken

 medverka i planering där miljö- och hälsoskyddsfrågor eller andra frågor inom
nämndens ansvarsområde berörs

 handlägga och utöva tillsyn enligt tobakslagen
 handlägga och utöva tillsyn enligt lag om handel med vissa receptfria läkemedel
 handlägga och utöva kontroll enligt livsmedelslagen , de föreskrifter som

meddelats med stöd av lagen samt de EG- bestämmelser som kompletteras av
lagen

 upprätta detaljplaner och områdesbestämmelser enligt plan- och bygglagen
 prövning och tillsyn som ankommer på kommunen inom plan- och

byggnadsområdet
 prövning av strandskyddsdispenser enligt miljöbalken.
 ansvara för den tillsyn av strandskydd som ankommer på kommunen enligt

miljöbalken
 pröva tillstånd till skyltning enligt lagen med särskilda bestämmelser om

gaturenhållning och skyltar
 handlägga den grundläggande mät- och kartverksamheten
 fastställa belägenhetsadresser och namn på gator, kvarter, allmänna platser,

rondeller och andra vägar
 ajourhållning av adress-, byggnads- och lägenhetsregistret
 ansvara för kommunens energi- och klimatrådgivning
 bereda ärenden - utifrån nämndens ansvarsområden - till kommunfullmäktige

om yttranden om etablering av vindkraftverk enligt miljöbalkens bestämmelser
 avge yttrande i ärenden enligt begravningslagen
 avge yttrande i ärenden enligt ordningslagen med undantag av 3 kap. 2 § och

lokala ordningsföreskrifter
 besluta i andra frågor vilka till sin art och betydelse är jämförliga med de ovan

angivna. Vidare ansvarar nämnden också för de uppgifter som
kommunfullmäktige särskilt beslutar om.

3§

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och
verka för en god tillämpning.

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

4 §

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.
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1.3. Delegering från kommunfullmäktige

5§

Bygg- och miljönämnden ska besluta i följande ärenden:

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som kommunfullmäktige
har bestämt

 avvikelse från av fullmäktige fastställda taxor och avgifter, som i det enskilda
fallet kan anses påkallat med hänsyn till särskilda omständigheter

 talan i alla mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde

 anta, ändra eller upphäva detaljplan då bestämmelserna om enkelt
planförfarande får tillämpas enligt 5 kap. plan- och bygglagen

 anta, ändra eller upphäva detaljplan som inte är av stor vikt eller har principiell
betydelse enligt 5 kap. plan- och bygglagen. Nämnden har rätt att förlänga
detaljplaners genomförandetid.

 anta, ändra eller upphäva områdesbestämmelser enligt 5 kap. 39 § plan- och
bygglagen

 begära att tillsynsansvar enligt miljöbalken ska övertas från länsstyrelsen

 bevakning av borgen för bostadslån

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

6§

Bygg- och miljönämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och
riktlinjer som fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller
förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Bygg- och miljönämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera hur verksamheten
utvecklas och hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret.
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2. Nämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

7§

Bygg- och miljönämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

8§

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som
kommer längre ned i ordningen.

9§

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare

10§

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde,
ska snarast anmäla detta till bygg- och miljöförvaltningen som kallar ersättare. Den
ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

2.4. Ersättare för ordföranden
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11§

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta i
ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget
för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

11§

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte
delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

13§

Bygg- och miljönämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse

14§

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla
till sammanträde skall den till åldern äldste ledamoten göra detta.

3.3. Ordföranden
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15§

Det åligger nämndens ordförande att:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor.

 främja samverkan mellan bygg- och miljönämnden och kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder.

 representera bygg- och miljönämnden vid uppvaktningar hos myndigheter,
konferenser och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt
fall.

3.4. Justering av protokoll

16§

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. Utskottens protokoll justeras av
ordföranden och en ledamot.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen
bör redovisas skriftligt innan styrelsen justerar den.

3.5. Reservation

17§

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning

18§

Delgivning med bygg- och miljönämnden sker med ordföranden, bygg- och miljöchefen
eller annan som nämnden bestämmer.

3.7. Närvarorätt

19§

Vid bygg- och miljönämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det,
bygg- och miljöchefen, sekreteraren och andra tjänstemän på bygg- och
miljöförvaltningen vara närvarande med rätt att föredra och delta i överläggningar i
ärenden men inte i besluten. Ordföranden kan kalla in tjänstemän från andra
förvaltningar inom kommunen för att föredra ärenden.
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3.8. Undertecknande av handlingar

20§

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice ordföranden.

4. Utskott

21§

Inom nämnden ska finnas ett utskott.

Utskottet består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

22 §

Nämnden väljer för samma tid som som ledamöterna invalts i nämnden bland utskottens
ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

23 §

Ersättare ska närvara vid utskottets sammanträden endast om en ledamot är förhindrad
att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska
fyllnadsval snarast förrättas.

24 §

Utskottet sammanträder på dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden ska
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst två ledamöter begär
det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

25 §

De ärenden som ska avgöras av bygg- och miljönämnden i dess helhet ska beredas av
utskottet om beredning behövs.

Ordföranden, bygg- och miljöchefen eller sekreteraren överlämnar sådana ärenden till
utskottet.
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När ärendet beretts ska utskottet lägga fram förslag till beslut.

Bygg- och miljönämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna,
besluta i ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Bygg- och miljönämndens arbetsutskott Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Bmau §138 Dnr: BM.2011.16 003

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Ärendebeskrivning
Reglementet för bygg- och miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige
den 20 juni 2011.
Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 beslutat om översyn av
nämndsorganisationen. I beslutet ingår att alkoholtillsynen överflyttas från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2015
och med följande anpassning av förvaltningarnas organisation.

Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till revidering av reglementet
med anledning av att alkoholtillsynen överflyttas till bygg- och miljönämnden.

Reglementet föreslås kompletteras enligt nedanstående:
- Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jäsdrycker i enlighet med alkohollagen.
Nämnden ska också utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker
och detaljhandel med och servering av folköl.
- Bygg-och miljönämnden ska avge yttrande enligt 44 § lotterilagen avseende
restaurang-kasinospel.

Kommunfullmäktige har den 29 september 2012 fastställt riktlinjer för
alkoholservering i Gislaveds kommun. Riktlinjerna behöver ses över under år
2015 bland annat beroende på att i dokumentet regleras att socialnämnden
ansvarar för tillståndsgivningen.

Arbetsutskottets förslag till bygg- och miljönämnden

Bygg- och miljönämnden beslutar

att föreslå att kommunfullmäktige antar nytt reglemente för bygg- och
miljönämnden

att fastställda riktlinjer för alkoholservering i Gislaveds kommun ska
fortsätta att gälla efter den 1 januari 2015
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §489 Dnr: KS.2014.209

Reglemente för bygg- och miljönämnden

Ärendebeskrivning
Reglementet för bygg- och miljönämnden fastställdes av kommunfullmäktige
den 20 juni 2011.

Kommunfullmäktige har den 23 juni 2014 beslutat om översyn av
nämndsorganisationen. I beslutet ingår att alkoholtillsynen överflyttas från
socialnämnden till bygg- och miljönämnden från och med den 1 januari 2015
och med följande anpassning av förvaltningarnas organisation.
Bygg- och miljöförvaltningen har upprättat förslag till revidering av reglementet
med anledning av att alkoholtillsynen överflyttas till bygg- och miljönämnden.
Reglementet föreslås kompletteras enligt nedanstående:
- Bygg- och miljönämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av
spritdrycker, vin, starköl och andra jäsdrycker i enlighet med alkohollagen.
Nämnden ska också utöva kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker
och detaljhandel med och servering av folköl.
- Bygg-och miljönämnden ska avge yttrande enligt 44 § lotterilagen avseende
restaurang-kasinospel.

Kommunfullmäktige har den 29 september 2012 fastställt riktlinjer för
alkoholservering i Gislaveds kommun. Riktlinjerna behöver ses över under år
2015 bland annat beroende på att i dokumentet regleras att socialnämnden
ansvarar för tillståndsgivningen.

Vid dagens sammanträde ges information om de föreslagna förändringarna i
bygg- och miljönämndens nya reglemente. Bygg- och miljönämnden behandlar
ärendet vid sammanträde den 26 november 2014 och därefter kommer
ärendet tillbaka till kommunstyrelsen.

Beslutsunderlag
Bygg- och miljönämndens arbetsutskott den 12 november 2014, § 138
Förslag till reglemente för bygg- och miljönämnden

Kommunstyrelsen beslutar

att lägga informationen till handlingarna och överlämna ärendet till
nästkommande sammanträde.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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1. Nämndens uppgifter

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter

1 §

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs
om socialnämnd i Socialtjänstlagen.

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården
förutom läkarinsatser till personer i ordinärt boende och särskilda boendeformer.

Socialnämnden fullgör också kommunens uppgifter vad avser Lagen om särskilt stöd
och service till vissa funktionshindrade med tillhörande följdförfattningar.

Socialnämnden har samordningsansvar för kommunens uppgifter avseende nyanlända
flyktingar och i integrationsfrågor.

Socialnämnden fullgör kommunens uppgift enligt Lagen om skuldsanering.

Socialnämnden ska leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom
nämndens arbetsområde samt samordna samverkan med andra nämnder så att
helhetssyn erhålls i arbetsmarknadsfrågor.

Socialnämnden ansvarar för uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. § 9 gällande
”Information om icke skolpliktiga ungdomar”.

Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av spritdrycker, vin,
starköl och andra jäsdrycker i enlighet med Alkohollagen. Nämnden ska också utöva
kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med och servering
av folköl.

Socialnämnden ska avge yttrande enligt § 44 Lotterilagen avseende
restaurang-kasinospel. (Tas bort)

Socialnämnden ansvarar också för de uppgifter som fullmäktige särskilt beslutar om.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter

2 §

Inom verksamhetsområdet svarar nämnden för:

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet

 förslag till taxor och avgifter

 information om verksamheten

 medborgardialog och brukardialog

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet



3 §

Socialnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt
verksamhetsområde och verka för en god social service och omsorg inom kommunen.

4 §

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt Personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

5 §

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå
kommunens övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för
sin verksamhet.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige

6 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och
ärenden inom sitt verksamhetsområde.

 Fastställande av norm för försörjningsstöd samt vad i övrigt finns stadgat i SoL,
LVM, LSS, Lagen om färdtjänst samt Lagen om riksfärdtjänst. (tas bort)

 Tecknande av borgen till enskilda inom de regler och belopp som fullmäktige
har fastställt.

 Fatta beslut om avsteg från kommunens reglemente för färdtjänst. (tas bort)

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet

7 §

Socialnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente.

Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och
särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna
i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas.



2. Nämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

8 §

Socialnämnden består av 15 ledamöter och 15 ersättare. (antalet ändras)

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

9 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en
ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en
ersättare som kommer längre ned i ordningen.

10 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat
styrkebalansen mellan partierna.

2.3. Inkallande av ersättare

11 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett
sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialförvaltningen som kallar ersättare. Den
ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.



2.4. Ersättare för ordföranden

12 §

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan
delta i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste
ledamoten ordförandens uppgifter.

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra
uppdraget för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara
ersättare för ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

13 §

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får
inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

14 §

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse

15 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas
kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta.



3.3. Ordföranden

16 §

Det åligger nämndens ordförande att:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor.

 främja samverkan mellan socialnämnden och kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder.

 representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser
och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall.

 se till att socialnämndens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål.

 vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda.

3.4. Justering av protokoll

17 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma
gäller för utskottens protokoll.

Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5. Reservation

18 §

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning

19 §

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, socialchefen eller annan anställd
som nämnden bestämmer.



3.7. Närvarorätt

20 §

Vid socialnämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det,
förvaltningschef och andra tjänstemän vara närvarande med rätt att föredra ärenden
och delta i överläggningar men inte i besluten.

3.8. Undertecknande av handlingar

21 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer.

4. Utskott

22 §

Inom socialnämnden ska finnas:

 ett arbetsutskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som
bereder ärenden av övergripande karaktär inom socialnämndens samtliga
verksamhetsområden, samt

 ett socialt utskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som
beslutar i ärenden på individnivå och där myndighetsutövning kan förekomma
inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten , individ- och familjeomsorg
samt flyktingmottagande. Utskottet är också beredande i frågor av mer
övergripande karaktär som har direkt anknytning till de individinriktade
insatserna.

23 §

Socialnämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland
utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice
ordförande.

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter.

24 §

Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om en ledamot är
förhindrad att tjänstgöra.

Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen.

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val,



ska fyllnadsval snarast förrättas.

25 §

Utskotten sammanträder på den dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter
begär det.

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande.

26 §

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskotten
om beredning behövs.

Ordföranden, socialchef eller berörd tjänsteman överlämnar sådana ärenden till
utskotten.

När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut.

Socialnämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i
ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut.

5. Kontaktpolitikerverksamhet

27 §

Det ska finnas kontaktpolitikerverksamhet inom socialnämndens verksamheter.
Nämnden bestämmer sammansättning, arbetsformer och genomförande.

6. Samverkansorgan

28 §

Socialnämnden har följande referensgrupper och rådgivande organ för sin verksamhet:

 pensionärsråd
 kommunala rådet för funktionshinder

Nämnden bestämmer referensgruppernas sammansättning och arbetsformer.
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Reglemente för socialnämnden

Ärendebeskrivning
Socialnämnden har vid sammanträde den 19 november 2014 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige

att med anledning av att alkoholtillsynen flyttas från socialnämnden till bygg-
och miljönämnden ta bort den text i socialnämndens reglemente som
rör alkoholtillsyn samt § 44 Lotterilagen avseende restaurang och
kasinospel.

att utifrån överenskommelsen angående landstingets övertagande av
färdtjänst ta bort den text i socialnämndens reglemente som rör
färdtjänst.

att justera reglementet genom att ändra antalet ledamöter från 14 till 15
stycken, utifrån kommunfullmäktiges beslut den 23 juni 2014, samt

att ändringarna i reglementet ska gälla från och med den 1 januari 2015.

Inför den nya mandatperioden har socialförvaltningen gått igenom
socialnämndens reglemente för att se eventuella behov av justeringar eller
förändringar och har kommit fram till att några justeringar i reglementet
behöver göras.

Kommunfullmäktige beslutade, den 23 juni 2014 § 94, i samband med
översynen av nämndorganisation, arbetssätt och ersättningar till
förtroendevalda att alkoholtillsynen ska flyttas från socialnämnden till bygg- och
miljönämnden från och med den 1 januari 2015. Den text i socialnämndens
reglemente som rör alkoholtillsynen och även § 44 Lotterilagen avseende
restaurang och kasinospel behöver på så vis tas bort i socialnämndens
reglemente.

I samband med översynen av nämndorganisationen fattade kommunfullmäktige
även beslut om att socialnämnden ska utökas från 14 till 15 ledamöter. Antalet
ledamöter i socialnämnden behöver därmed också justeras i nämndens
reglemente.

Utifrån en länsövergripande överenskommelse har numera landstinget istället
för kommunen ansvar för färdtjänst. I samband med revideringen av
socialnämndens reglemente, kommunfullmäktige den 27 mars 2014 § 49, togs
stycken i reglementet som rör färdtjänst bort. Några ytterligare justeringar i
reglementet behöver göras genom att i kap 1.3 "Delegering från
kommunfullmäktige" ta bort Lagen om färdtjänst samt Lagen om riksfärdtjänst
som står nämnda på två ställen i det kapitlet.

Tf socialchef Lena Sundqvist redogör för ärendet.

Beslutsunderlag
Socialnämnden den 19 november 2014, § 155
Förslag på förändringar i socialnämndens reglemente daterat den 12 november
2014
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1. Nämndens uppgifter 
 

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter 
 
1 § 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgifter inom socialtjänsten och vad som i lag sägs 
om socialnämnd i socialtjänstlagen. 

Socialnämnden utövar också ledningen av den kommunala hälso- och sjukvården 
förutom läkarinsatser till personer i ordinärt boende och särskilda boendeformer. 

Socialnämnden fullgör också kommunens uppgifter vad avser lagen om särskilt stöd och 
service till vissa funktionshindrade med tillhörande följdförfattningar.  

Socialnämnden har samordningsansvar för kommunens uppgifter avseende nyanlända 
flyktingar och i integrationsfrågor. 

Socialnämnden fullgör kommunens uppgift enligt lagen om skuldsanering. 

Socialnämnden ska leda och samordna de arbetsmarknadsåtgärder som ligger inom 
nämndens arbetsområde samt samordna samverkan med andra nämnder så att 
helhetssyn erhålles i arbetsmarknadsfrågor. 

Socialnämnden ansvarar för uppgifter som regleras i Skollagen 29 kap. § 9 gällande 
”Information om icke skolpliktiga ungdomar”.  

Socialnämnden ansvarar för tillståndsgivning till alkoholservering av spritdrycker, vin, 
starköl och andra jäsdrycker i enlighet med Alkohollagen. Nämnden ska också utöva 
kommunal tillsyn över servering av alkoholdrycker och detaljhandel med och servering 
av folköl. 

Socialnämnden ska avge yttrande enligt § 44 Lotterilagen avseende restaurang-
kasinospel. 

Socialnämnden ansvarar också för de uppgifter som fullmäktige särskilt beslutar om. 

 

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter 
 
2 § 

Inom verksamhetsområdet svarar nämnden för: 

• förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling 

• förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet 

• förslag till taxor och avgifter 

• information om verksamheten 

• medborgardialog och brukardialog 
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• uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer 

• förenkling av regelbeståndet 

3 § 

Socialnämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhets-
område och verka för en god social service och omsorg inom kommunen. 
 
4 § 

Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de 
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över. 

 
5 § 

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå 
kommunens övergripande mål. 

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga 
styrelser, nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för 
sin verksamhet. 

 

1.3. Delegering från kommunfullmäktige 
 
6 § 

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden: 

• nämndens förvaltningsorganisation inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt, 

• nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och 
ärenden inom sitt verksamhetsområde, 

• Fastställande av norm för försörjningsstöd samt vad i övrigt finns stadgat i SoL, 
LVM, LSS, Lagen om färdtjänst samt Lagen om riksfärdtjänst 

• Tecknande av borgen till enskilda inom de regler och belopp som fullmäktige 
har fastställt 

• Fatta beslut om avsteg från kommunens reglemente för färdtjänst 

 

1.4. Ansvar och rapporteringsskyldighet 
 
7 § 

Socialnämnden ska inom sitt område se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de 
mål och riktlinjer som fullmäktige har bestämt samt de föreskrifter som kan finnas i lag 
eller förordning samt bestämmelser i detta reglemente. 
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Socialnämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och 
särskilt ange de åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna 
i gällande lagstiftning ska kunna uppfyllas. 
 
 

2. Nämndens arbetsformer 
 

2.1. Sammansättning 
 
8 § 

Socialnämnden består av 14 ledamöter och 14 ersättare. 

 

2.2. Ersättarnas tjänstgöring 
 
9 § 

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i 
ett sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. 

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av 
fullmäktige mellan dem bestämda ordningen. 

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av 
turordningen. Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare 
som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som 
kommer längre ned i ordningen. 

 
10 § 

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende, får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av 
annat hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat 
styrkebalansen mellan partierna. 

 

2.3. Inkallande av ersättare 
 
11 § 

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till socialförvaltningen som kallar ersättare. Den 
ersättare kallas in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in. 
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2.4. Ersättare för ordföranden 
 
12 § 

Om varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan delta 
i ett helt sammanträde eller i del av ett sammanträde fullgör den till åldern äldste 
ledamoten ordförandens uppgifter. 

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget 
för längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. 

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 

 

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt 
 
13 § 

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får 
inte delta i överläggningarna och inte heller i besluten. 

 

3. Sammanträden 
 

3.1. Tidpunkt 
 
14 § 

Socialnämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. 

 

3.2. Kallelse 
 
15 § 

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. 

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt tillställas varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör 
vara ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen. 

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt. 

När varken ordföranden eller 1:e vice ordföranden eller 2:e vice ordföranden kan kalla 
till sammanträde ska den till åldern äldste ledamoten göra detta. 
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3.3. Ordföranden 
 
16 § 

Det åligger nämndens ordförande att: 

• med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens 
verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten 
och effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor. 

• främja samverkan mellan socialnämnden och kommunstyrelsen och kommunens 
övriga nämnder. 

• representera socialnämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden, om inte nämnden har bestämt annat i särskilt fall. 

• se till att socialnämndens och utskottens ärenden behandlas utan dröjsmål. 

• vara tillgänglig för allmänheten, förtroendevalda och anställda. 

 

3.4. Justering av protokoll 
 
17 § 

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de 
ledamöter som företräder oppositionen. Om 2:e vice ordföranden tjänstgör som 
ordförande ska justerare utses bland dem som företräder majoriteten. Detsamma 
gäller för utskottens protokoll. 
 
Socialnämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 

 

3.5. Reservation 
 
18 § 

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den 
tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. 

 

3.6. Delgivning 
 
19 § 

Delgivning med socialnämnden sker med ordföranden, socialchefen eller annan anställd 
som nämnden bestämmer. 
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3.7. Närvarorätt 
 
20 § 

Vid socialnämndens sammanträden får, om nämndens ordförande begär det, 
förvaltningschef och andra tjänstemän vara närvarande med rätt att föredra ärenden 
och delta i överläggningar men inte i besluten. 

 

3.8. Undertecknande av handlingar 
 
21 § 

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av 
ordförande eller vid dennes förhinder 1:e vice ordföranden eller av 2:e vice 
ordföranden och kontrasigneras av anställd som nämnden bestämmer. 

 

4. Utskott 
 
22 § 

Inom socialnämnden ska finnas, 

• ett arbetsutskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som 
bereder ärenden av övergripande karaktär inom socialnämndens samtliga 
verksamhetsområden, samt 

• ett socialt utskott bestående av fem (5) ledamöter och fem (5) ersättare som 
beslutar i ärenden på individnivå och där myndighetsutövning kan förekomma 
inom äldreomsorgen och funktionshinderverksamheten, individ- och familjeomsorg 
samt flyktingmottagande. Utskottet är också beredande i frågor av mer 
övergripande karaktär som har direkt anknytning till de individinriktade 
insatserna. 

23 § 

Socialnämnden väljer för samma tid som ledamöterna invalts i nämnden bland 
utskottens ledamöter en ordförande, en 1:e vice ordförande och en 2:e vice 
ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller annat skäl är förhindrad att 
fullgöra sitt uppdrag för längre tid än en månad får nämnden utse en annan ledamot i 
utskottet att som ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

 
24 § 

Ersättare ska närvara vid utskottens sammanträden endast om en ledamot är 
förhindrad att tjänstgöra. 

 Ersättare ska inkallas till tjänstgöring i den av nämnden vid valet bestämda ordningen. 
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Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, 
ska fyllnadsval snarast förrättas. 

 
25 § 

Utskotten sammanträder på den dag och tid som utskottet bestämmer. Sammanträden 
ska också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter 
begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 

 
26 § 

De ärenden som ska avgöras av socialnämnden i dess helhet ska beredas av utskotten 
om beredning behövs. 

Ordföranden, socialchef eller berörd tjänsteman överlämnar sådana ärenden till 
utskotten. 

När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag till beslut. 

Socialnämnden får i särskilda fall, om det anses påkallat av omständigheterna, besluta i 
ett ärende utan att utskottet dessförinnan lagt fram förslag till beslut. 

 

5. Kontaktpolitikerverksamhet 
 

27 § 

Det ska finnas kontaktpolitikerverksamhet inom socialnämndens verksamheter. 
Nämnden bestämmer sammansättning, arbetsformer och genomförande. 

 

6. Samverkansorgan 
 
28 § 

Socialnämnden har följande referensgrupper och rådgivande organ för sin verksamhet: 

 
• pensionärsråd 
• kommunala rådet för funktionshinder 
 
Nämnden bestämmer referensgruppernas sammansättning och arbetsformer. 
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Utöver det som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta reglemente.

1. Nämndens uppgifter

1.1. Avgränsningen av nämndens uppgifter

1 §

Överförmyndarnämnden ansvarar för att överförmyndarverksamheten i kommunen bedrivs
i enlighet med vad som föreskrivs i föräldrabalkens 19 kap, förmynderskapsförordningen
(1995:379) samt andra författningar som reglererar frågor knutna till överförmyndarens
tillsynsverksamhet.

1.2. Innehållet i nämndens uppgifter

2 §

Inom verksamhetsområdet som avses i 1§ svarar nämnden för:

 förslag till mål och planer för verksamheten och dess utveckling

 förslag till verksamhetens inriktning, omfattning och kvalitet

 information om verksamheten till allmänheten

 uppföljning och utvärdering av verksamhet och planer

 förenkling av regelbeståndet

 att nödvändiga handlingar finns tillgängliga för allmänheten på överförmyndarkansliet i
Värnamo

 att öppettider meddelas telefonväxel och anslås på kommunens anslagstavla

 att i övrigt fullgöra de övriga förvaltning- och verkställighetsuppgifter som av
kommunfullmäktige överlämnas till nämnden

3 §

Nämnden ska med uppmärksamhet följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och
verka för en god tillämpning.

4 §

Nämnden ska verka för en samverkan nämnderna emellan för att gemensamt nå kommunens
övergripande mål.

För att kunna fullgöra sina arbetsuppgifter får nämnden från kommunens övriga styrelser,
nämnder och tjänstemän inhämta de upplysningar som nämnden behöver för sin verksamhet.

5 §
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Nämnden är personuppgiftsansvarig enligt personuppgiftslagen för behandling av de
personuppgifter som nämnden för i sin verksamhet och förfogar över.

6 §

Nämnden är arkivansvarig för sitt verksamhetsområde.

1.3. Delegering från kommunfullmäktige

7 §

Nämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:

 nämnden får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden
inom sitt verksamhetsområde.

 antagande av samarbetsavtal efter samråd med kommunstyrelsen.

1.4. Delegering av beslut inom nämnden

8 §

Överförmyndarnämnden får uppdra åt en ledamot eller åt tjänsteman vid
överförmyndarkansliet i Värnamo att på nämndens vägnar avgöra vissa grupper av ärenden.
Nämnden ska i sitt beslut ange vilka slaga av ärenden som uppdraget omfattar.

Beslut som inte får delegeras av överförmyndarnämnden är:

 Yttrande till kommunfullmäktige

 Beslut om entledigande av god man eller förvaltare p.g.a. olämplighet

 Beslut om att häva avtal om sammanlevnad i oskiftat bo

 Beslut om vitesföreläggande

 Avslagsbeslut

1.5. Ansvar och rapporteringsskyldighet

9 §

Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer som
fullmäktige har bestämt, de föreskrifter som kan finnas i lag eller förordning samt
bestämmelser i detta reglemente.

Nämnden ska regelmässigt till fullmäktige rapportera om sin verksamhet och särskilt ange de
åtgärder som erfordras för att de uppsatta målen och bestämmelserna i gällande lagstiftning
ska kunna uppfyllas.
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2. Nämndens arbetsformer

2.1. Sammansättning

10 §

Nämnden består av 3 ledamöter och 3 ersättare.

2.2. Ersättarnas tjänstgöring

11 §

Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare delta i ett
sammanträde ska en ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe.

En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även
om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe.

Om inte ersättarna väljs proportionellt ska ersättarna tjänstgöra enligt den av fullmäktige
mellan dem bestämda ordningen.

En ersättare som har börjat tjänstgöra har dock alltid företräde oberoende av turordningen.
Om styrkebalansen mellan partierna därigenom påverkas får en ersättare som inställer sig
under pågående sammanträde träda in i stället för en ersättare som kommer längre ned i
ordningen.

12 §

En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende,
får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts.

En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på grund av annat
hinder än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat styrkebalansen mellan
partierna.

2.3. Inkallande av ersättare

13 §

En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett sammanträde, ska
snarast anmäla detta till kommunstyrelsekontoret som kallar ersättare. Den ersättare kallas
in som står i tur att tjänstgöra och som inte redan kallats in.

2.4. Ersättare för ordföranden
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14 §

Om varken ordföranden eller vice ordföranden kan delta i ett helt sammanträde eller i del
av ett sammanträde fullgör den tredje ledamoten ordförandens uppgifter om ersättare har
kallats in för tjänstgöring..

Om ordföranden på grund av sjukdom eller annat skäl är hindrad att fullgöra uppdraget för
längre tid än en månad får styrelsen utse en annan ledamot att vara ersättare för
ordföranden.

Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.

2.5. Ersättares närvaro- och yttranderätt

15 §

Ej tjänstgörande ersättare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden men får inte
delta i överläggningarna och inte heller i besluten.

3. Sammanträden

3.1. Tidpunkt

16 §

Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.

3.2. Kallelse

17 §

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena.

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.

Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare. Kallelsen bör vara
ledamöterna tillhanda senast fyra vardagar före sammanträdesdagen.

Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen.

I undantagsfall får kallelsen ske på annat sätt.

3.3. Ordföranden

18 §

Nämndens ordförande ska:

 med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för utvecklingen inom nämndens
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verksamhetsområde, ekonomiska förhållanden av betydelse för verksamheten och
effektiviteten i verksamheten samt ta initiativ i dessa frågor.

 främja samverkan mellan överförmyndarnämnden och kommunstyrelsen och
kommunens övriga nämnder.

 företräda överförmyndarnämnden vid överläggning och sammanträden med
myndighet, företag och enskild.

 ska efter överenskommelse med överförmyndarkansliet i Värnamo vara tillgänglig för
allmänheten. Vice ordförande träder i ordförandes ställe under dennes frånvaro, som
är längre än 7 dagar.

3.4. Justering av protokoll

19 §

Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot som i normalfallet utses bland de
ledamöter som företräder oppositionen.

Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Paragrafen ska
redovisas skriftligt innan nämnden justerar den.

3.5. Skiljaktig mening och reservationer

20 §

Om det framkommer skiljaktiga meningar i överförmyndarnämnden i ett ärende enligt
föräldrabalken tillämpas föreskrifterna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.
I 19 § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om rätt att få en skiljaktig mening
antecknad.

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före den tidpunkt som har
fastställts för justeringen av protokollet.

3.6. Delgivning

21 §

Delgivning med överförmyndarnämnden sker med ordföranden eller annan anställd vid
överförmyndarkansliet som nämnden bestämmer.
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3.7. Närvarorätt

22 §

Vid överförmyndarnämndens sammanträden får nämndens tjänstemän eller annan
föredragande vara närvarande med rätt att delta i överläggningarna i ärende som berör
vederbörandes verksamhetsområde.

3.8. Undertecknande av handlingar

23 §

Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av nämnden ska undertecknas av
ordförande eller vid dennes förhinder vice ordföranden.

4. Organisation

24 §

Myndighetens organisation består av överförmyndarnämnden (FB kap 19 § 5).

Myndighetens förvaltningsorganisation är samordnad med Gislaved-Gnosjö-Vaggeryd och
Värnamo med gemensam kanslifunktion belägen i Värnamo. Överförmyndarkansliet bereder
och verkställer nämndens ärenden. Kommunstyrelsekontoret i Gislaved svarar för
sekreterarskap i nämnden.

I övrigt regleras samarbetet kring förvaltningsorganisationen i ett samarbetsavtal mellan
kommunerna. Samarbetsavtalet antas av överförmyndarnämnden efter samråd med
kommunstyrelsen.
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5. Kommentarer till överförmyndarnämndens reglemente

5.1. Avgränsning av nämndens uppgifter

Genom reglementena talar fullmäktige om vilka nämnder som ska ansvara för vilka uppgifter.
Under denna paragraf görs en avgränsning av nämndens uppgifter gentemot övriga nämnder.
Paragrafen anger ramen för nämndens verksamhet.

5.2. Innehållet i nämndens uppgifter

Under detta avsnitt beskrivs nämndens uppgifter inom den ram som anges i 1.1. Om två
nämnder har likartade uppgifter kan man här tydliggöra var gränsen går mellan de olika
nämnderna.

5.3. Delegering från kommunfullmäktige

Fullmäktige får uppdra åt en nämnd att i fullmäktiges ställe besluta i ett visst ärende eller en
viss grupp av ärenden. Ärenden som anges i KL 5 kap 9 § första stycket eller som enligt lag
eller annan författning ska avgöras av fullmäktige får inte delegeras till nämnd. När det gäller
ekonomiska frågor kan fullmäktige i viss mån delegera rätten att besluta om avgifter till
nämnderna. Dessa avgifter måste då sakna egentlig kommunalekonomisk betydelse och inte
vara av principiell vikt. Dessutom ska det hålla sig inom av fullmäktige tagna riktlinjer.

Antagande av samarbetsavtalet mellan samarbetande kommuner har överlåtits till nämnden.
Innan antagandet ska samråd ha skett med kommunstyrelsen. I övriga kommuner som har
överförmyndare och inte nämnd tas avtalet i kommunstyrelsen.



 
 
 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I  
GISLAVEDS KOMMUN 
 
Beslutade av kommunfullmäktige den 14 december 1995. 

 

Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med 

bemyndigande för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt 

ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

 

1 § Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och 

säkerhet på offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala 

ordningsföreskrifter gäller dessa föreskrifter för salutorgen i kommunen. Syftet med 

föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 

2 § Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till 

allmänna försäljningsplatser för torghandel:  Torget i Anderstorp 

      Torget i Burseryd 

      Torget i Gislaved 

      Torget i Smålandsstenar 

      Stationsplan i Hestra 

      Gågatan i Gislaved 

      Södergatan, delen gågatan  - 40 m söderut, i 

      Gislaved 

 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

 

3 § På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka 

bestäms av tekniska kontoret. 

 

Fördelning av saluplatser 

 

4 § Saluplatser  anvisas av Tekniska kontoret. 

 

Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till 

tillgången på platser. 

 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. I fall en 

innehavare av en  saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort 

anmälan till Tekniska kontoret att platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har Tekniska 

kontoret rätt att låta någon annan använda platsen som saluplats. 

 



Tider för försäljning 

 

5 § Torghandel får ske på följande tider: 

 

Försäljningen får börja tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 18.00, ifall Tekniska 

kontoret inte medgivit undantag eller beslutar annat. 

 

Försäljarna får inte tidigare än 0,5 timme före fastställd försäljningstids början lägga upp varor 

eller redskap på försäljningsplatsen. 

 

Varor och  redskap skall vara bortförda senast 1  timme efter försäljningstidens slut. 

 

På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får 

Tekniska kontoret besluta att försäljning i särskilt fall skall ske vid andra tider än vad som 

stadgas ovan eller helt ställas in. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

 

6 § En innehavare av en saluplats är enligt 2 § lagen (1990:1183) om tillfällig försäljning 

skyldig att genom en väl synlig skylt lämna upplysning om innehavarens namn, postadress 

och telefonnummer. 

 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

 

7§ Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna 

försäljningsplatserna. 

 

Försäljning av livsmedel 
 

8 § Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar 

bestämmelserna i livsmedelslagen (1971:511) och livsmedelsförordningen (1971:807) samt 

föreskrifter meddelade med stöd av dessa. 

 

Placering av varor, redskap och fordon 

 

9 § Varor och redskap får inte placeras på de gångar som är avsedda för trafik utmed eller 

mellan saluplatserna. 

 

Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen. 

 

För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs Tekniska kontorets tillstånd. 



Renhållning 

 

10 § En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut 

samla ihop avfall och annat skräp från rörelsen, samt att föra bort och lägga det i en behållare 

för sopor. 

 

Innehavaren skall se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift 

 

11 § För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de 

grunder som har beslutats av kommunfullmäktige. 

 

Överträdelse av föreskrift 

 

12 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § andra och tredje 

styckena, 4 § sjätte stycket första meningen, 5 § första - femte styckena, 7 §, 9 och 10 §§ kan 

dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen. 

 

I ordningslagen finns också bestämmelser om förelägganden och förverkande. 

 

-------------------- 

 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 februari 1996. 
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Förslag till 

LOKALA ORDNINGSFÖRESKRIFTER FÖR TORGHANDEL I 

GISLAVEDS KOMMUN 
 

Beslutade av kommunfullmäktige den xx månad 2014. 

 
Gislaveds kommun föreskriver följande med stöd av 1 § förordningen (1993:1632) med bemyndigande 

för kommuner och länsstyrelser att meddela lokala föreskrifter enligt ordningslagen (1993:1617). 

 

Föreskrifternas innehåll och tillämpningsområde 

1 § 
Utöver vad som föreskrivs i de grundläggande bestämmelserna om allmän ordning och säkerhet på 

offentlig plats i 3 kap ordningslagen (1993:1617) och i kommunens lokala ordningsföreskrifter, gäller 

dessa föreskrifter för torghandel på de allmänna försäljningsplatserna i Gislaveds kommun. Syftet med 

föreskrifterna är att upprätthålla den allmänna ordningen. 

 

Torghandelsplatser 

2 § 
Föreskrifterna är tillämpliga på följande offentliga platser som kommunen upplåter till allmänna 

försäljningsplatser för torghandel:  

 

Anderstorp 

- Torget 

 

Gislaved, enligt markering på kartbilaga  

- Stortorget, östra delen. 

- Södergatan, östra sidan, delen gågatan - 40 m söderut 

- Köpmangatan i Gislaved, norra sidan, delen mellan Stationsallén och 40 meter väster om 

Stationsallén 

Smålandsstenar  

- Torget 

 

Reftele  

- Torget 

 

Hestra 

- Torget (stationsplan) 

 

Fasta och tillfälliga saluplatser 

3 § 
På de allmänna försäljningsplatserna finns både fasta och tillfälliga saluplatser vilka bestäms av tekniska 

kontoret. Avtalad fast torgplats ska användas regelbundet och avtal tecknas om minst sex månaders och 

högst ett års upplåtelsetid.  

 

Dispositionsrätten upphör automatiskt att gälla utan särskild uppsägning efter upplåtelsetidens slut, 

varefter platsen uthyres på nytt.  

 

På saluplatserna får endast detaljhandel bedrivas.  
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Fördelning av saluplatser 

4 § 
Saluplatser anvisas av tekniska kontoret. 

 
Fler än en saluplats får tilldelas samma person endast när det kan ske med hänsyn till tillgången på 

platser. 

 

Innehavarens rätt att använda saluplatsen får inte överlåtas på någon annan. Om en innehavare av en 

saluplats inte vid försäljningstidens början har intagit platsen eller gjort anmälan till tekniska kontoret att 

platsen kommer att utnyttjas senare på dagen, har tekniska kontoret rätt att låta någon annan använda 

platsen som saluplats. 

 

Tillståndsinnehavaren skall vara införstådd med att inskränkningar i nyttjandet av torghandelsplatsen kan 

ske, till exempel vid ombyggnationer och reparationer eller större evenemang. Vid dessa tillfällen får 

innehavaren, om möjlighet finns, flytta till annan torghandelsplats som anvisas av tekniska kontoret.  

 

Tider för försäljning 

5 § 
Torghandel får ske på följande tider: 

 
Försäljningen får starta tidigast klockan 08.00 samt sluta senast klockan 19.00 om inte tekniska kontoret 

medgivit undantag eller beslutar annat.  

 
Torghandelsplatsen får inte ianspråktagas, för t ex uppläggning av varor, tidigare än 1 timme före 

fastställd försäljningstid. 

 

Varor, torgstånd, vagn, övrig torghandelsutrustning och skräp ska vara bortförda senast 1 timme efter 

försäljningstidens slut. 

 
På begäran av polismyndigheten eller annan myndighet eller om särskilda skäl föreligger får tekniska 

kontoret besluta att försäljning i särskilt fall ska ske vid andra tider än vad som stadgas ovan eller helt 

ställas in. 

 

Innehavarens upplysningsskyldighet 

6 § 
En innehavare av en saluplats är enligt 12 § marknadsföringslagen (2008:486) skyldig att genom en väl 

synlig skylt eller på något annat lämpligt sätt lämna upplysning om innehavarens (näringsidkarens) namn 

och adress. 

 

Den som tilldelats saluplats ska, till tekniska kontoret, överlämna uppgifter om namn, person- eller 

organisationsnummer, adress och telefonnummer. Skyldigheten att överlämna uppgifter följer av 39 kap 

13 § skatteförandelagen (SFL) (2011:1244). 

 

Den som bedriver torg- och marknadshandel omfattas av regler om kassaregister enligt SFL (2011:1244). 
 

Förbud mot försäljning av vissa varor 

7 § 
Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor samt andra varor som kan befaras medföra 

olägenheter ur ordningssynpunkt, får inte säljas på de allmänna försäljningsplatserna. 
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Försäljning av livsmedel 

8 § 
Vid försäljning av livsmedel på de allmänna försäljningsplatserna gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 

livsmedelslagen (2006:804) och livsmedelsförordningen (2006:813) samt föreskrifter meddelade med 

stöd av dessa. I förekommande fall ska erforderliga tillstånd inhämtas från bygg- och miljönämnden. 

 

Godkända vågar  

9 §.  
Det ankommer på torghandlaren att tillse att våg som används uppfyller de krav vad gäller 

mätnoggrannhet, kontroll och märkning som ställs enligt SWEDACs föreskrifter och allmänna råd.  

 

Placering av varor, redskap och fordon 

10 § 
Varor, torgstånd, vagn eller övrig torghandelsutrustning får inte placeras så att de minskar 

framkomligheten på de gångar som är avsedda för trafik, utmed eller mellan saluplatserna. Vid 

framkörning för i- och urlastning ska stor försiktighet iakttas.  

 
Under försäljningstid får inte försäljarnas fordon framföras på försäljningsplatsen.  

 
För uppställning av fordon eller släpvagn på saluplatsen krävs tekniska kontorets tillstånd.  

 

På saluplatsen får endast ställas upp mindre transportfordon, som t ex combibil eller mindre skåpbil, om 

det bedrivs försäljning direkt från fordonet. 

 

Salustånd eller fordon för försäljningsändamål som ställs upp på saluplats ska vara i vårdat skick och av 

god standard. Det ska också vara utformat så att det kan passeras utan risk för att någon skadas av 

utskjutande tak, luckor etc.  

 

Renhållning 

11 § 
En innehavare av en saluplats är skyldig att senast 1 timme efter försäljningstidens slut samla ihop och 

föra bort avfall och annat skräp från rörelsen. 

 

Innehavaren ska se till att saluplatsen hålls ren och snygg. 

 

Avgift 

12 § 
För användning av allmän försäljningsplats har kommunen rätt att ta ut avgift enligt de grunder som har 

beslutats av kommunfullmäktige.  

 

Överträdelse av föreskrift 

13 § 
Överträdelse av föreskrifterna kan medföra återkallelse av tillståndet med omedelbar verkan. 

 

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot någon av 3 § tredje stycket, 4 § tredje stycket, 5 §, 

7 §, 10 § eller 11 § kan dömas till penningböter enligt 3 kap 22 § andra stycket ordningslagen.  

Vid överträdelse av 8 § finns särskilda föreskrifter om sanktioner.  
 

I ordningslagen finns också bestämmelser om föreläggande och förverkande 

 

-------------------- 

Dessa föreskrifter träder i kraft den 1 januari 2015. 
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Kartbilaga - Gislaved 
 

 
 

 

Yta för torghandel  
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §483 Dnr: KS.2014.111 00

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel

Ärendebeskrivning
Tekniska nämnden har vid sammanträde den 22 oktober 2014 beslutat att
föreslå kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i
Gislaveds kommun, daterade den 24 september 2014, att gälla fr. o. m. den 1
januari 2015, samt att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för
torghandel antagna av kommunfullmäktige den 14 december 1995, fr. o. m. den
1 januari 2015.

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott har vid sammanträde den 10
juni 2014 behandlat yttrande över detaljplan för Ölmestad 7:13, Reftele torg. I
samband med detta diskuterades de lokala ordningsföreskrifterna för
torghandel. Det konstaterades att Reftele torg saknas i föreskrifterna och
tekniska nämnden fick uppdraget att se över dessa.

Eftersom de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel är antagna
1995, fanns behov av en allmän översyn av föreskrifterna. I det nu framtagna
förslaget, har hänsyn tagits till lagar som ändrats och innehållet har anpassats
därefter.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott den 10 juni 2014, § 37
Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av
kommunfullmäktige den 14 december 1995
Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterade den 24
september 2014
Tekniska nämnden den 22 oktober 2014, § 135
Kommunstyrelsen den 18 november 2014, § 453

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun,
daterade den 24 september 2014, att gälla fr. o. m. den 1 januari 2015,
samt

att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antagna av
kommunfullmäktige den 14 december 1995, fr. o. m. den 1 januari 2015.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Justerares signatur Utdragsbestyrkande 
  
 

Tn §135    Dnr: TN.2014.48      

 

Lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Gislaveds kommun  

 

Ärendebeskrivning 

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott har vid sammanträde den 10 

juni 2014 behandlat yttrande över detaljplan för Ölmestad 7:13, Reftele torg. I 

samband med detta diskuterades de lokala ordningsföreskrifterna för 

torghandel. Det konstaterades att Reftele torg saknas i föreskrifterna och 

tekniska nämnden fick uppdraget att se över dessa.  

 

Tekniska kontoret har tagit fram ett förslag till lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel, där Reftele torg finns med bland de allmänna försäljningsplatserna. 

 

Eftersom de nu gällande lokala ordningsföreskrifterna för torghandel är antagna 

1995, fanns behov av en allmän översyn av föreskrifterna. I det nu framtagna 

förslaget, har hänsyn tagits till lagar som ändrats och innehållet har anpassats 

därefter.  

 

Det är endast kommunfullmäktige som med stöd av 3 kap 8 § ordningslagen har 

rätt att besluta om regler för torghandeln. De lokala ordningsföreskrifterna för 

torghandel ska antas av kommunfullmäktige och sedan anmälas till länsstyrelsen 

(ordningslagen 3 kap 13 §).  

 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott 2014-06-10, § 37. 

Gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel, antagna av 

kommunfullmäktige 1995-12-14. 

Förslag till lokala ordningsföreskrifter för torghandel, daterade 2014-09-24. 

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden 2014-10-08, §81. 

 

Tekniska handläggaren redogör för ärendet. 

 

Tekniska nämnden beslutar 

 

att föreslå kommunfullmäktige att anta lokala ordningsföreskrifter för 

torghandel i Gislaveds kommun, daterade den 24 september 2014, att 

gälla fr o m den 1 januari 2015, samt  

 

att upphäva gällande lokala ordningsföreskrifter för torghandel antagna av 

kommunfullmäktige den 14 december 1995, fr o m den 1 januari 2015. 

  

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret 

Kommunfullmäktige  

Kommunstyrelsens ekonomi- och markutskott 
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1 Bakgrund 

Några boende kring sjön Rasjön klagar på erosionsskador uppkommna av höga 

vattennivåer i sjön, samtidigt som andra boende klagar på perioder med för lite 

vatten i sjön. Gislaveds kommun vill därför utreda hur förändringar i utskovets 

bredd vid utloppet skulle kunna påverka vattennivåerna i sjön. I nuläget varierar 

vattennivåerna i sjön upp till 34 cm från lägsta lågvatten till högsta högvatten under 
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mätperioden.  

Detta PM beskriver hur en hydrologisk modell har tagits fram för att simulera 

effekterna av ett bredare utskov.   

2 Data 

Följande data är tillgänglig: 

› Upmätta vattennivåer från sjön, 3/6-2009 till 16/3-2014 

› Modellerat utflöde från sjön, 2009-2012 (Källa: SMHI) 

› Djupkarta över sjön  

› Konstruktionsritning över mynningens utlopp inkluderat mått och 

utskovsnivåer 

3 Modellberäkning  

Modellen har satts upp i MIKE URBAN med hjälp av tillgänglig data.  

Med hjälp av vattendjupskartan, se figur 6 i appendix, har en volym-djup kurva 

skapats i ArcGIS, och denna har implementerats i den hydrologiska modellen som 

en damm. Se volym-djup kurvan i Figur 6 i bilagan.     

Utloppets form beskivs i modellen med följande utskovsnivåer:  

› Höger utskov: +243,28m 

› Vänster utskov: +243,28m 

› Toppen av vänstra brädan: +242,82m 

› Nivå för floden nedströms “Botten”: +242,52m 

› Nivå på undersidan av bron: +243,57 

Formen på vänstra mynningen visas nedan:  
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Efter utloppet har en ström införts med ett Manningstal på 15.  

4 Simulering av vattennivåer för nuvarande 
förhållanden  

För att verifiera modellen måste parametrarna i modellen kalibreras för att kunna 

återskapa den uppmätta vattennivån. Denna beräkning måste baseras på en 

inflödeshydrograf.   

Eftersom data saknas för inflödet, har inflödet beräknats med hjälp av principerna 

för kontinuitet. Det modellerade utflödet adderade med förändringar i sjöns volym 

måste motsvara inflödet.   

Det beräknade inflödet används för att kalibrera modellen till nuvarande status. 

Kalibreringsparametern har huvudsakligen varit flödeskoefficienten vid 

mynningskonstuktionen. Sjöns area har även blivit justerad till viss del. Resultatet 

av den kalibrerade modellen visas i figuren nedan.   

 

De modellerade vattennivåerna i sjön överenstämmer bra med uppmätta värden. 

Under vintern 2009-2010 samt vintern 2010-2011 är sjön täckt med is och 

därföravviker de modellerade vattennivåerna mot de uppmätta värdena.  
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5 Simulering av ökat antal utskov  

Vattennivåer har simulerats efter införande av ett och två extra utskov med en 

bredd på 2,20 m vardera i samma nivå som tidigare (+243,28 m). Simulerat resultat 

visas i figuren nedan.  

 

Som förväntat har utskoven enbart en effekt på vattennivåerna under perioder med 

högvatten i sjön. Större utflöde över det breddade utskovet resulterar i att 

vattennivånerna inte blir extrema på höjden.   

Nedan visas ett utsnitt av grafen ovan.  

 

Den högsta vattennivån som inträffade 15 januari minskas med 3,6 cm med ett 

extra utskov och med 5,9 cm med två extra utskov.   

6 Slutsatser av modelleing med extra utskov 

Införandet av två extra utskov kommer ha en liten effekt på de maximala 

vattennivåerna under perioder med högvatten upp till 6 cm. I perioder med 

lågvatten har de extra utskoven ingen effekt, eftersom vattnet rinner genom den 

nuvarande underströmningsöppningen.   
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7 Förändring i vattennivån med avseende på effekter 
av kommande klimatförändringar 

Klimatförändringar kan komma att ha viss effekt på avrinningen i sjön och således 

även på vattennivån. I detta stycke beräknas den påverkan som 

klimatförändringarna kan komma att ha på vattennivån i Rasjön. 

SMHI har utfört en klimatanalys för Jönköpings Län1. Prognistiserade 

modelleringar av klimatet visar på en ökad nederbörd under vinterhalvåret samt en 

ökad avdustning under vår- och sommarhalvåret. Detta påverkar avrinningen till 

sjöarn och vattendrag och således även dess flöden. 

Modellberäkningar av framtida årliga och säsongsbundna flöden i Nissan, vid 

gränsen av länet illustreras i Figur 1. 

 

                                                      
1 Klimatanalys för Jönköpings län, Länsstyrelsen, Jönköping 2012 
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Figur 1 Procentuell förändring av total årsmedeltillrinning (överst) och medeltillrinning per säsong i 

Nissan vid länsgränsen enligt 16 klimatsimuleringar (12 efter 2050) relativt referensperioden 

1963-1992. Varje års värde utgörs av ett medianvärde (svart linje) taget över de 30 

föregående åren (exempelvis är värdet 2050 medelvärdet av perioden 2021-2050 jämfört med 

medelvärdet 1963-1992). Det grå fältet visar variationen mellan 25:e och 75:e percentilen. 

(Source: Klimatanalys för Jönköpings län, Länsstyrelsen, Jönköping 2012) 

Enligt den beräknade modellen kommer medelvattenföringen att öka med 6% fram 

till 2100. De små figurerna visar säsongsförändringarna. Sommar och vår kommer 

flödet att minska med 25-30%. Under hösten kommer en liten minskning att ske 

med ca 5%. Vinterflödet kommer att öka med 65%. 

Modellen för utflödet i Nissan bedöms vara representativa även för förändringar i 

utflödet i Rasjön, som ligger i Nissans nederbördsområde. Detta antagande stödjs 

även av Figur 2, som visar förändringarna i den årliga tillrinningen för Jönköpings 

län fram till år 2098. 
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Figur 2 Förändring av lokal årsmedeltillrinning i Jönköpings län för perioden 2069-

2098 jämfört med referensperioden 1963-1992. 

Länsets västra del visar generellt en ökning i tillrinning och den östra delen en 

minskad tillrinning. Figuren visar att den årliga tillrinningen i Rasjöns 

avrinningsområde kommer att öka med 2-5%. 

7.1 Beräknad vattennivå under klimatförändringar  

För att simulera effektern av avrinningen som den beskrivs i stycket ovan, 

multipliceras faktorerna i Tabell 1 med sjöns inflöde, som modellerats fram 

tidigare. Dessa förhållanden/faktorer utläses ur förändringen av medeltillrinningen 

per säsong från Figur 1. 

Säsong Faktor 

Vinter (DJF) 1,65 

Vår (MAM) 0,75 

Sommar (JJA) 0,7 

Höst (SON) 0,95 

Tabell 1 Faktorer som används för att modifiera utflödet ur Rasjön i förhållande till 

kommande klimatförändringar. 

Vattennivån simuleras nedan med flödet anpassat efter förväntad klimatförändring. 
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Figur 3 Simulering av vattennivån i Rasjön för nuvarande klimat samt för år 2100. 

Simuleringen av vattennivån visar att klimatförändringen kommer att leda till en 

ökad variation av vattennivån. Den modellerade tidsserien har idag en variation i 

vattennivå på 34,2 cm och den kalkylerade variationen i vattennivå i ett framtida 

klimat, år 2100, beräknas bli 48,7 cm.  

Den ökade vattennivåvariationen gör att förändringar i utskovet är ännu mer   

nödvändiga. Vattennivån simuleras nedan vid två extra utskov på 2,20 m bredd, 

dvs 4*2,2 m totalt. 

 

Figur 4 Simulering av olika utskov och mynningsöppningar 
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De två tillagda utskoven placeras på samma nivå som de redan existerande 

(+243,28 cm). Detta gör att variationen i vattennivån minskar. Under perioder med 

lågvatten kommer de två extra utskoven inte att påverka vattennivån på grund av 

att enbart underströmningsöppningarna kommer att reglera utflödet och ge samma 

utflöde som tidigare. I perioder av högvatten kommer vattennivån att minska 

jämfört med nuvarande utskov men fortfarande kommer det variationen att blir för 

stor. 

Genom att modifiera nuvarande utskov och sänka krönhöjden för de två tillagda 

utskoven kan variationen i vattennivån minska mer effektivt. 

Underströmningsöppningarna görs smalare för att minska utflödet under 

lågvattenperioden (från 60-40 cm). Krönhöjden minskas 8 cm, till 243,20 m för att 

öka utflödet vid högvatten. Resultatet visas i Figur 4 – Modifierat utskov. 

Det modifierade utskovet ger också en god effekt på variationerna i vattennivåer 

för dagens klimat.  

 

Figur 5 Variationer i vattennivån för nuvarande utskov jämfört med modifierat utskov 

vid vattennivåer mellan 2009-2012. 

8 Sammanfattning och rekommendation 

Klimatförändringarna kommer troligtvis att ge större variationer i framtiden på 

vattennivån i Rasjön. Därför är rekommendationen att ändra utloppet för att minska 

variationen. Utifrån resultaten av modelleringarna kommer en minskad 

underströmningsöppning i kombination med en sänkt krönhöjd med 4 utskov, i 

stället för dagens 2, 4*2,20 m att ha stor effekt på variationen av vattennivåerna i 

sjön både i dag och i framtiden.  
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Figur 6 Depth-Volume curve for Rasjön 



 
FLÖDESBERÄKNINGAR FÖR UTSKOV VID RASJÖN 

http://projects.cowiportal.com/ps/A034388/Documents/03-Projektdokument/modellering/Rasjö översättning med klimatförändringar.docx 

11/12 

 

Figur 7 Depth Map of Rasjön 
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Figur 8 Djupkarta över Rasjön 
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1 Inledning 

Vattenståndet och tappningsregimen i Rasjön (Gislaveds och Vaggeryds kommu-

ner) har under åren ändrats flertalet gånger. På senare tid har behovet av att säker-

ställa detta uppstått då nuvarande utskov saknar tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken.   

Följande PM syftar till att redovisa Rasjöns historiska vattenstånd sätta och relatera 

detta till naturliga vattenståndsvariationer. 
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2 En naturlig sjö 

Naturliga variationer är årstidsvariationer med vattenståndstoppar under vårflod 

och under höstregn. Under vintern, förutsatt att det fryser, och framförallt under 

sensommaren återfinns lågvattenstånden. Om det inte fryser återfinns ofta höga 

vattenstånd även under vintern och i dessa fall är ofta vårfloden mindre tydlig. Vi-

dare finns en mellanårsvariation som beror på variationer i faktorer som nederbörd 

och avdunstning. Vidare kan man med en ökad nederbörd vid ett förändrat klimat 

få ett generellt högre vattenstånd.  

Det kan ofta vara en tydlig skillnad i vattenstånd i samma sjö vid samma tidpunkt 

vilket beror på exempelvis vind och skillnad i lufttryck. Detta är mer tydligt i större 

sjöytor och sjöar med mindre lä-effekt (exempelvis högt belägna sjöar utan större 

omgivande träd). Skillnaden kan i vissa fall vara flera decimeter. 

En sjö har en teoretisk omsättningstid vilket är den tid det (teoretiskt) tar för sjöns 

hela volym att bli utbytt till "nytt" vatten. Detta är en kvot mellan sjöns volym och 

tillrinningen. För Rasjön är denna tid 2,1 år (som referens har Vättern 70 år, Vä-

nern 10 år och Bolmen 1 år). Omsättningstiden är en viktig faktor för en sjös vat-

tenkvalitet då en hög omsättningstid ofta ger ett renare vatten på grund av bland 

annat sedimentering av material samt längre tid för sjöns vattenrenande processer 

att verka. Av detta kan man generellt säga att en sjö med hög omsättningstid oftast 

har ett renare vatten. 



  
RASJÖN - PM HISTORISKA VATTENSTÅND 

http://projects.cowiportal.com/ps/a034388/Documents/03-Projektdokument/Rasjön PM historiska vattenstånd.docx 

5 

3 Historiska vattenstånd i Rasjön 

Vattenståndet i Rasjön har reglerats genom åren. Nedan under 2.1 anges de källor 

som hittats och i tabell 1 de värden som hittats i dessa källor. I vissa fall är det fak-

tiska vattenståndsmätningar, i vissa fall krönhöjden på existerande utskov (skillna-

den däremellan kan vara signifikant men för äldre data kan det inte utredas varvid 

detta är en felkälla). 

3.1 Datakällor 

Inför ansökan om reglering av Rasjön (ärende AM 1951/80) inkom till dåvarande 

Västerbygdens Vattendomstol en mängd hydrologiska data (Västerbygdens Vat-

tendomstol 1951) för Rasjön, Radan samt Stengårdshultssjön. I ansökan redovisas 

flera mätserier för Rasjön. Dessutom anges även läge och höjd på en "befintlig re-

gleringsdamm" där dagens utskov finns samt det faktum att sjöns utlopp någon 

gång flyttats från en punkt längre norrut där en spärrdamm byggts. 

Utskovet byggdes om 1997 och i dokumentation från Länsstyrelsen i Jönköpings 

län återfinns inga vattenståndsdata. Syftet med detta utskov var att höja lägstanivån 

i sjön och inte att höja högsta vattenstånd (denna tidigare utskovshöjd är ej doku-

menterad). 

Inom "Biologisk återställning av kalkade vatten" förbättrades 2008 (Johansson 

2008) existerande utskov med hjälp av terrassering (hölja) av vattendraget precis 

nedströms utskovet. Vidare konstruerades en lågvattenränna i strömsträckan för att 

säkerställa en tydlig vattenfåra vid lågvatten. Dessa åtgärder torde ha höjt vatten-

ståndet i Rasjön aningen under framförallt lågvattenperioder (sensommar och even-

tuellt vinter) men absolut ha förbättrat vandringsmöjligheter för fisk. 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har även förelagt Gislaveds kommun att under åren 

2009 till 2014 mäta vattenståndsvariationer i Rasjön och redovisa den första mätse-

rien 2012 (Gislaveds kommun 2012). 

Hösten 2012 förelade länsstyrelsen (2012b) att ta bort sättaren i utskovet. Detta 

resulterade överslagsmässigt i en tydlig vattenståndssänkning under högvatten. 
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3.2 Datasammanställning 

Värden i tabell 1 anges som krönhöjd på utskov, högsta högvatten (HHV) eller låg-

vatten (LV). Värdena är omräknade till RH70 enligt 3.2.1 nedan. 

Tabell 1. Data över Rasjön. HHV=högsta högvatten, LV=lågvatten. 

År 
Angivet värde, RH70 

Kommentar Referens 
krönhöjd HHV LV 

innan 1950 243,27 243,37 242,26 kallad "bef regl damm" AM 1951/81 

1936-1945 sommartid 243,16 

  

sommardämningsgräns AM 1951/81 

1936-1945 vintertid 242,87 

  

vinterdämningsgräns AM 1951/81 

1954 

 

243,44 

 

november AM 1951/81 

1955 

 

243,21 

 

maj AM 1951/81 

1956 

 

243,22 

 

maj AM 1951/81 

      2009 

 

243,48 

 

december Gislaveds k:n 2012 

2010 

 

243,46 

 

april Gislaveds k:n 2012 

2011   243,52   december Gislaveds k:n 2012 

3.2.1 Höjdsystem 

Tidigare mätningar, exempelvis aktuell ansökan från 1951, är angivna enligt "Sve-

riges normalnollplan" vilket tolkas som RH00. Mätningar från ungefär 1980 och 

framåt (inkluderande Gislaveds kommun 2012) är refererade till RH70 (RH2000 

kommer att införas i Gislaveds kommun under 2013 och kommande inmätningar 

av utskov kommer att anges i RH2000).  

Skillnaden mellan RH00 och RH70 är ungefär +12 cm och skillnaden mellan 

RH70 och RH2000 är exakt +12 cm (Mikael Johansson muntligen, GIS, Gislaveds 

kommun). I tabell 1 är höjder omräknade till RH70, vilka alltså kan komma att rä-

knas om. 
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4 Diskussion och kommentarer 

Som synes i tabell 1 är den historiska variationen av högsta högvatten väldigt liten. 

Kommande inmätningar (2013) av krönhöjd kommer att utreda huruvida denna är 

ändrad jämfört med åren 1935-1945 respektive "innan 1950".  

Vattenstånd efter borttagandet av sättaren 2012 har uppskattningsvis gett en sänk-

ning av sjön. Data kommer att redovisas vid samrådsmöte i juni 2013.  

Ritningar (Västerbygdens Vattendomstol 1951) visar att den tidigare reglerings-

dammen "innan 1950" har varit utformat som ett plant, reglerbart utskov. Bredden 

på utskovet är angiven till 1,6 meter. Det utskov som byggdes 1997 med efterföl-

jande ändringar har ett underströmningsutlopp vilket säkerställt ett flöde i Radan 

även under lågvatten. 
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FÖRSLAG TILL KONTROLLPROGRAM FÖR VATTENVERKSAMHET MED 

AVSEENDE PÅ UTSKOV I RASJÖNS SÖDRA DEL. 

I samband med framtagandet av en vattendomsansökan till miljödomstolen har ett 

förslag till kontrollprogram för vattenverksamheten tagits fram. Kontrollprogrammet 

har utformats i samråd med Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Miljöbalken ställer krav på verksamhetsutövaren att kontrollera och undersöka 

verkningarna av sin verksamhet. Enligt 29 kap 19 § skall "verksamhetsutövaren 

fortlöpande planera, kontrollera och undersöka den egna verksamhetens påverkan 

på miljön". Utöver det skall alla tillstånds- och anmälningspliktiga verksamheter 

bedriva egenkontroll. 

Ett kontrollprogram skall beskriva hur verksamhetsutövaren avser kontrollera att 

tillståndsvillkoren uppfylls.  

I denna ansökan om vattenverksamhet ingår tillstånd för reglering av utflödet från 

Rasjön via ett konstruerat utskov samt tillstånd att anlägga en pegel i den norra 

delen av sjön vid samma lokalisering som Gislaveds kommun har haft en pegel 

placerad sedan 2009.  

Som kontroll av verksamheten föreslås följande kontrollprogram: 

UTSKOV 

Utskovet skall återställas som vid anläggandet 2008 och kompletteras med en 

återställning av utskovets hölja samt fiskvandringsväg nedströms utskovet. I sam-

band med detta kommer även en låsanordning att monteras på utskovet som skall 

förhindra att utskovet modifieras utan kommunens vetskap. 

Kontroll av verksamheten skall utföras under anläggningsskedet, då sökanden har 

som ansvar att se till att utskovet med tillhörande hölja och fiskvandringsväg utfor-

mas enligt villkor i dom samt miljökonsekvensbeskrivning. 

Kontroll Intervall Kommentar 

Utskovets utform-

ning 

Vid anläggandet 

av hölja och fisk-

vandringsväg 

samt efter det 1 

ggr/månad under 

år 1.  

2 ggr/år under 

följande år. 

Anläggning av hölja samt fiskvand-

ringsväg, enligt villkor i domen, utförs 

under kontroll av Gislaveds kommun. 

Utformningen av utskovet kontrolleras 

sedan regelbundet varje månad un-

der verksamhetens första år. Föl-

jande år sker kontroll av utskovet 2 

ggr/år. 

Höljans utform-

ning 

1 ggr/månad un-

der år 1.  

Utformningen av utskovet jämförs 

med utseendet som fastslagits i vill-

koren. Detta görs varje månad under 
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2 ggr/år under 

följande år. 

verksamhetens första år. Resterande 

år sker kontroll av utskovet 2 ggr/år. 

Rensning av ut-

skov 

1 ggr/månad un-

der år 1.  

2 ggr/år under 

följande år. 

Detta görs i samband med ovanstå-

ende kontroller, varje månad under 

verksamhetens första år. Resterande 

år sker kontroll av utskovet 2 ggr/år. 

Kontroll av vatten-

flöde nedströms 

1 ggr/månad un-

der år 1.  

2 ggr/år under 

följande år. 

Detta görs varje månad under verk-

samhetens första år. Resterande år 

sker kontroll av flödet 2 ggr/år. 

 

PEGEL 

En pegel kommer att anläggas i Rasjöns norra del. Pegeln kommer att ingå i kon-

trollprogrammet för utskovet genom att vattennivådata samlas in och sammanställs 

årsvis för att jämföra med historiska data och villkorsgiven medelvattennivå. Pe-

geln kommer att placeras väl synligt och tillhandahålla allmänheten och kommunen 

lättillgänglig information om aktuella vattenståndsnivåer.  

Kontroll Intervall Kommentar 

Pegelns utform-

ning 

Vid anläggandet 

av pegel samt ef-

ter det 2 ggr/år. 

Utformningen av pegel jämförs med 

utseendet som fastslagits i villkoren. 

Utförs i samband med kontroller av 

utskov. 

Pegelns nivå mot 

huvudfix 

1 ggr/år För att kontrollera att pegeln är stabil 

och att insamlad data är korrekt. 

Utsändning från 

pegel 

1 ggr/månad Kontrollera utsändningen av vattenni-

våer till kommunens hemsida. 
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2 ICKE-TEKNISK SAMMANFATTNING 

Gislaveds kommun avser återställa ett flödesreglerande utskov och fiskväg vid 

Rasjöns utlopp. Det primära syftet är att reglera sjön så att man säkrar vattenflödet 

nedströms och fiskvandring upp i Rasjön. Sekundärt skall man även fastställa en 

vattennivå i sjön som tillfredsställer fiskeribiologin i Rasjön. Om möjligt så skall 

man även tillfredsställa de enskilda intressen som finns kring sjön. Avsikten är att 

söka erforderliga tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen för åtgärderna(tillstånd 

för vattenverksamhet, så kallad vattendom). Tidigare dom för utskovet saknas, då 

Länsstyrelsen, vid byggandet av utskovet, ansåg att verksamheten föll under 

undantagsregeln för vattenverksamhet, miljöbalkens 11 kap. 

De planerade åtgärderna innebär att utformningen på nuvarande utskov behålls 

men med återställande av en hölja med fiskvandringsväg i strömsträckan direkt 

nedströms utskovet, enligt utformningen som fastställdes av Gislaveds kommun 

och utfördes 2008/2009. 

Alternativet att utöka den så kallade överflödesöppningen har utretts med avseende 

på påverkan på Rasjöns högsta högvattennivå. Resultaten visar på en mycket 

marginell skillnad i högsta högvattennivån och ingen skillnad för sjöns lägsta 

lågvattennivå. 

De sökta åtgärderna kommer att medföra viss miljöpåverkan och därmed vissa 

miljökonsekvenser. Konsekvenserna kommer i första hand att uppkomma vid 

återställandet av höljan med tillhörande fiskvandringsväg. Arbetstiden beräknas till 

4 veckor och den planerade arbetsperioden till oktober - mars. Den eventuella 

miljöpåverkan som uppkommer förväntas främst ske i anslutning till arbetsområdet 

under en begränsad tid och eventuell negativ påverkan på djur och växter förväntas 

bli begränsad och temporär. Under driftskedet förväntas åtgärderna innebära en 

positiv miljöpåverkan genom de förväntade positiva effekterna för fiskvandringen.  
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3 INLEDNING 

3.1 Bakgrund 

Sjön Rasjön ligger i Gislaveds och i Vaggeryds kommuner, se Figur 1. Rasjön ingår 

i Nissans vattensystem och är belägen strax väster om Bondstorps samhälle. Sjön 

utgör en källsjö till ån Radan som är ett biflöde till Nissan. Radan har höga 

naturvärden med bland annat en egen öringstam och vissa delar utgör riksintresse 

för naturvården. Rasjön ingår även i ett fiskevårdsområde som omfattar Rasjön och 

Rakalven med mellanliggande åsträcka. Gislaveds kommun är ansvarig för 

kalkningsverksamheten i området och har under lång tid arbetat med biologiska 

återställningsåtgärder i avrinningsområdet. Flera fiskvägar har byggts och stora 

delar av Radan (övre) har biotopvårdats. 

 

Figur 1 Rasjöns placering i länet. 

I den södra delen av sjön finns ett vattenutskov och syftet med detta utskov är att 

reglera sjöns flöde och säkra vattennivåerna nedströms.  

 

Rasjön 
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Det tidigast funna domstolsbeslutet rörande åtgärder i sjön är från 1959. Då 

ansökte ett flertal bolag om tillstånd att reglera Stengårdshultasjön och Rasjön i 

syfte att höja den absoluta lågvattenföringen under tider då lågvatten rådde. Detta 

skulle medföra en förbättring av kvalitet hos kraftverken i Nissan samt utöka den 

totalt uttagbara energimängden i kraftverken. Sökanden drog tillbaka sin ansökan 

men ett omfattande underlag utarbetades och finns kvar. I handlingarna från 1950-

talet finns uppgifter på att sjöns tidigare utlopp (osäkert årtal) har flyttats cirka 400 

meter söderut till nuvarande plats. Syftet med detta kan ha varit lokalt 

vattenkraftuttag men säkra uppgifter om detta saknas. 

Rasjön har tidigare reglerats genom åtgärder utförda av okända 

verksamhetsutövare och innan kommunen engagerade sig i utskovet fanns ett 

utskov av okänt datum som var i mycket dåligt skick. 1997 anlades ett 

flödesreglerande utskov för att säkerställa ett jämnare vattenflöde ut ur Rasjön samt 

för att höja vattenståndet under torrare perioder för att förbättra 

fiskvandringsmöjligheter, se Figur 2. Avsikten var inte att höja högsta nivån för 

vattenståndet. Utskovet utfördes som en biologisk återställningsåtgärd i Radan, 

finansierad av Länsstyrelsen i Jönköpings län med Gislaveds kommun som 

huvudman. Utskovet utformades med en underströmningsöppning som skulle styra 

sjöns yta och säkra en stabil och jämn vattenföring under sommarmånaderna. Dock 

hamnade underströmningsöppningen för högt i förhållande till vattenytan efter 

utskovet vilket skapade ett hinder för den vandrande fisken samt en allt för snabb 

vattengenomströmning ut ur hålet. 1998 anlades en hölja samt 

strömfåra/fiskvandringsväg av block och sten nedströms utskovet för att förbättra 

möjligheterna för fiskvandring. Åtgärden lyckades inte fullt ut, utan utskovet var 

fortfarande svårpasserat för fisken och avtappningen var för snabb. 

 

Figur 2 Figur Utskovets utseende 1997 

Hösten 2008 justerades den befintliga höljan vid utskovet och lågvattenrännan i 

strömsträckan nedströms utskovet. Underströmningsöppningen hamnade under 

vattenytan och lågflöden koncentrerades till rännan vilket säkrade fri fiskvandring.  
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I november 2008 inkom ägarna till fastigheten Bondstorp Sjöbo 1:6, Vaggeryd, 

med en skrivelse angående vattennivån i Rasjön. Enligt skrivelsen har vattennivån 

sedan 2003-2004 fluktuerat på ett sätt som inte förekommit tidigare (4-5 dm mellan 

sommarens lågvatten och höstens/vinterns lågvatten) samt att sjöns högsta 

vattennivå var högre än någonsin. Den höga nivån skulle åstadkomma skador på 

fastighetens strandbrinkar. Fastigheten är placerad i sjöns norra ände. Länsstyrelsen 

beslutade om åtgärder för Gislaveds kommun den 2009-02-24, se bilaga 4. Den 

2009-03-17 överklagade Gislaveds kommun länsstyrelsens beslut i frågan, se 

bilaga 5 och länsstyrelsen ändrade sitt beslut 2009-04-09 och ålade Gislaveds 

kommun ett antal åtgärder som skulle utföras senast den 31 maj 2009. Åtgärderna 

var att sätta upp en pegel i Rasjön för att avläsa och journalföra 

vattenståndsnivåerna i sjön minst i gång/vecka, undantaget den period då sjön var 

isbelagd, se bilaga 6. Kommunen skulle sedan utvärdera regleringsförhållandena 

för år 2009, 2010 och 2011 samt redovisa detta till länsstyrelsen senast 2012-03-31. 

Redovisningen skulle ges in tillsammans med en bedömnings om huruvida Rasjöns 

utflöde behöver  förändras för att tillgodose förhållandena i Rasjön och Radan.  

Gislaveds kommun placerade ut en pegel i Rasjön 2009-06-03 vid Ormanäset, 

Bondstorp samhälle och vattenståndet har sedan dess uppmätts varje vecka under 

den isfria säsongen samt varannan vecka under issäsongen. Mätningarna visar på 

ett tydligt samband mellan hög nederbörd och högstanivåer i sjön. Nivån på sjön 

har under mätperioden varierat mellan 243,15 m. ö. h. (september 2009 efter en 

lång torrperiod) och 243,52 m. ö. h. efter en lång regnperiod i december 2011. Det 

uppmätta vattenståndet under mätperioden har alltså en variation på 37 cm, vilket 

är en förhållandevis liten vattenståndsvariation, se bilaga 7.  

I 2012-08-23 tog Länsstyrelsen i Jönköpings län ett beslut om att förelägga 

Gislaveds kommun att ta bort den översta sättaren i utskovet, se bilaga 8. 

Bakgrunden till beslutet var att länsstyrelsen ansåg att man inte kunde utesluta att 

utskovets utformning lett till att högsta vattennivån i sjön hade höjts efter den 

senaste åtgärden som utfördes under 2008.  

Länsstyrelsen har därefter 2012-09-13 beslutat att mätningarna skall fortsätta till 

mars 2014 då resultaten skall lämnas in till länsstyrelsen tillsammans med en 

bedömning lämpligast utformning av utskovets för att tillgodose såväl 

förhållandena i Rasjön som nedströms Radan, se bilaga 9. 

2012-11-01 beslutade Länsstyrelsen och kommunen gemensamt att stryket efter 

utskovet skulle tas bort. Detta gjordes i samband med beslut om tillsyn för 

sänkning av vattennivån i Rasjön, se bilaga 10. 

Utöver de förändringar som skett med utskovet genom åtgärder från kommun och 

länsstyrelse, så har även förändringar skett genom egenmäktigt förfarande av 

någon obehörig. Detta har lett till att utskovet vid flera tillfällen har ändrat utseende 

genom åren enligt Figur 3 nedan.  
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Figur 3 Utskovets förändringar genom åren efter 2008. 

Den senaste olagligt utförda modifieringen upptäcktes i juli 2014 då någon 

obehörig slagit ner ytterligare en sättare i utskovet, vilket gör att vatten enbart 

strömmar ut över de två överflödesöppningarna, se Figur 4. Detta har lett till att 

inget flöde skett nedströms Rasjön och Nissans värdefulla vattensystem. 

Kommunen tog således bort de två översta sättarna och återställde utskovet till det 

senast förelagda utseendet från november 2012.  
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Figur 4 Utskovet med tre sättare, juli 2014. 

Vattendom för utskovet i Rasjön saknas i dagsläget.  

3.2 Syfte  

Gislaveds kommun avser bibehålla det nuvarande vattenutskovets utformning med 

en mindre anpassning till den utformningen det hade 2008/2009. Detta innebär att 

överflödesöppningarna bibehålls samt att höljan med dess tillhörande strömfåra 

återställs. Syftet med detta är att: 

1: flödet från sjön skall regleras så att man säkrar vattenflödet nedströms och 

fiskvandringen upp i Rasjön: detta innebär att det under perioder av lågvatten, 

främst sommar, alltid rinner vatten i strömsträckan nedanför utskovet samt att 

vattenhastigheten i strömsträckan och dess utformning säkerställer att 

vattenhastigheten under öringens vandringsperiod inte blir för hög. 

2: fastställa en nivå i sjön som tillfredsställer fiskeribiologin i Rasjön: det 

föreslagna alternativet innebär att vattenståndsvariationerna bedöms säkerställa att 

exempelvis reproduktionsområden för gädda(grunda vikar under våren) inte 

försämras jämfört med dagens förhållanden. Vattenståndsvariationerna är inte lika 

stora/naturliga som i en oreglerad sjö men Rasjön har reglerats under lång tid och 

sedan 2009 är årstidsvariationerna mindre än 0,5 m, se bilaga 7. 

3: om möjligt, tillfredsställa enskilda intressen: många olika enskilda intressen 

finns längs med sjön och dessa alla är svåra att tillfredsställa då de ofta går mot 

varandra. Bedömningen att bibehålla utskovet med den ungefärliga krönhöjd som 

rått sedan 1950-talet, är att utskovets nuvarande utformning inte påverkar högsta 

högvattennivån, se bilaga 11.  
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Vidare har en bredare överflödesöppning utretts med alternativet 3 och/eller 4 

utflöden. Dessa alternativ innebär dock inga förbättrade möjligheter att uppnå 

syftet, se avsnitt 4, Alternativ. 

3.3 Allmänt om miljökonsekvensbeskrivningar 

Enligt miljöbalkens 6 kap samt förordningen (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar skall en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingå i 

en ansökan om tillstånd till vattenverksamhet och/eller miljöfarlig verksamhet. 

MKB:n ska beskriva den sökta verksamheten och ge uppgifter om lokalisering, 

utformning och omfattning. MKB:n ska också identifiera och beskriva de direkta 

och indirekta effekter som planerade åtgärder kan medföra dels på människor, djur, 

växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö, dels på hushållningen 

med material, råvaror och energi. Syftet är också att möjliggöra en samlad 

bedömning av hur dessa effekter påverkar människors hälsa och miljö samt hur en 

eventuell negativ påverkan kan förebyggas och förhindras.  

MKB:n ska även innehålla en redovisning av alternativa platser, alternativa 

utformningar, där så är möjligt, och en redovisning kring varför ett visst alternativ 

valts samt en icke-teknisk redovisning. De sökta åtgärderna ska också stämmas av 

mot de av riksdagen beslutade miljökvalitetsmålen samt gällande 

miljökvalitetsnormer. 

3.4 Avgränsningar av MKB 

Den planerade vattenverksamheten utgörs av flödesreglerande åtgärder i Rasjön. 

Dessa åtgärder innebär att det nuvarande utskovet bibehålls samt att höljan och 

strömfåran som anlades 2008/2009 återställs. 

Vattenverksamhet definieras i miljöbalken som bland annat uppförande, ändring, 

lagning och utrivning av dammar och andra anläggningar; fyllning och pålning; 

bortledande av vatten; grävning, sprängning, rensning och andra åtgärder som 

syftar till att förändra vattnets djup eller läge. Vattenreglering utgör således 

tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken. Föreliggande MKB 

ingår i den tillståndsansökan som krävs för byggnation av utskovet samt 

regleringen av sjön. 

Underlag för att beskriva nuvarande förhållanden och behov samt bedöma 

konsekvenserna av planerade arbeten har tagits fram genom fältinventering, 

inmätning, litteraturstudier, genomgång av tidigare utredningar, intervjuer med 

sakkunniga samt samråd med myndigheter, organisationer och enskilda. Ett antal 

delutredningar har genomförts inom ramen för MKB-arbetet och ett flertal fiske- 

och naturvårdskunniga experter har deltagit i utredningar och bedömningar. Bland 

annat så har utskovet utformning modellerats utifrån historiska data samt mätningar 

av vattennivån i sjön. Delutredningar finns med som separata bilagor till MKB:n. 

Utifrån dessa underlag och genomförda samråd har MKB:n utformats och 

avgränsats. 
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3.5 Samråd 

En viktig del i utarbetandet av en MKB består i den samrådsprocess som föreskrivs 

i 6 kap miljöbalken. Inför upprättandet av MKB:n ska verksamhetsutövaren 

samråda med Länsstyrelsen och enskilda särskilt berörda, samt övriga 

myndigheter, de organisationer och den allmänhet som kan antas bli berörda och på 

så sätt inhämta synpunkter kring och kunskap om den planerade verksamheten. 

Ett första samråd hölls med Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Detta samråd tog plats i Gislaveds kommunhus 2012-12-07. På detta samråd gick 

kommunen, som verksamhetsutövare, igenom bakgrunden om utskovet i Rasjön 

samt vilket behov som förelåg med avseende på reglering, biologisk återställning 

samt behovet av att erhålla en vattendom för utskovet då en sådan saknades. Vid 

detta möte antogs verksamheten ha betydande miljöpåverkan, då enskilda intressen 

eventuellt kan komma att påverkas. Dock togs det formella beslutet i frågan inte 

förrän efter att samrådsredogörelsen skickats in till Länsstyrelsen i Jönköpings län. 

Ett utökat samråd med särskilt berörda, sakägare, myndigheter och organisationer 

genomfördes 2013-06-25. Inbjudan till samrådet skickades ut enligt upprättad 

sändlista. Samrådet kungjordes även i dagstidning, Värnamo Nyheter samt 

Jönköpings Posten 2013-06-15. Allmänheten informerades om samrådet genom 

kungörelse i dagspress och därmed gavs allmänheten möjlighet att inge skriftliga 

synpunkter samt att delta på samrådsmötet. Efter önskan under samrådet förlängdes 

samrådsperioden för skriftliga synpunkter till 2013-08-07. 

Då Rasjön ligger i både Gislaveds och Vaggeryds kommuner, har även samråd 

skett med Vaggeryds kommun. Vaggeryds kommun ställer sig enbart positiva till 

verksamheten och hade inget att erinra i frågan. Dock ansåg de att projektet borde 

ta hänsyn till eventuellt kommande klimatförändringar och dess påverkan på 

utskovet. 

Ett av syftena med denna ansökan om vattenverksamhet är att om möjligt, 

tillfredsställa enskilda intressen. De enskilda intressen som framförts i samband 

med samrådsprocessen har tagits i beaktande men då dessa åsikter och önskemål 

går vida isär är det inte möjligt att uppfylla och ta hänsyn till de vitt skilda enskilda 

intressen som finns runt sjön. Att säkra flödet nedströms Rasjön och att fastställa 

en nivå som tillfredsställer fiskeribiologin i Rasjön samt de allmänna intressena har 

fått överväga i processen.  

Synpunkter som har framförts via samråden har utretts och i vissa delar beaktats 

vid framtagande av denna MKB. En separat samrådsredogörelse med 

samrådsprotokoll, yttranden och beslut redovisas som separat bilaga till 

tillståndsansökan.  



  
FLÖDESREGLERANDE ÅTGÄRDER I RASJÖN 

http://projects.cowiportal.com/ps/a034388/Documents/03-Projektdokument/MKB/MKB Rasjön 141121.docx 

17 

4 ALTERNATIV  

Flödet i Rasjön regleras i dag med ett utskov på fastigheterna Gislaved Tunnabo 

1:7 och Vaggeryd Palsbo 2:10. Utskovet är av byggt av betong med reglerbara 

sättare av trä, se Figur 5. Övre delen av utskovet är utformat med två stora 

högflödesöppningar (cirka 220 cm breda vardera) för att kunna hantera eventuellt 

stora mängder vatten. Nedströms utskovet finns en cirka 9 meter lång och 4,5 

meter bred strömsträcka där tidigare höljor och lågflödesränna av sten och block 

var anlagda. Vid fältbesök (april 2013) strömmade vatten jämt över hela 

strömsträckan.  Strömsträckan mynnar i ett område av våtmarkskaraktär vilken 

bedöms ha mycket stor kapacitet att hydrauliskt buffra eventuella 

flödesförändringar från Rasjön.  

 

Figur 5 Nuvarande utskov, april 2013, med del av strömsträckan synlig.  Delen med 

reglerbara sättare är i den vänstra delen av utskovet och de två 

högflödesöppningarna syns tydligt. Foto: COWI AB 2013. 
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Nuvarande utskov har modifierats genom åren, både genom åtgärder från kommun, 

länsstyrelse samt genom åtgärder som utförs av obehöriga. Då nuvarande 

utformning förändras genom yttre påverkan har man valt att använda alternativet 

från färdigställandet 2008 som nollalternativ, i stället för nuvarande utseende. 

4.1 Nollalternativ 

Som gällande nollalternativ används den utformning av vattenskovet som 

uppfördes år 2008. Utskovet utformades som en biologisk återställning av Rasjön 

med målsättningen att förbättra möjligheterna för fisk att passera utskovet och 

minska utflödet ur sjön så att en mer långsam avtappning uppnås1.  

1997 uppfördes utskovet med två överflödesöppningar samt en 

underströmningsöppning.  Efter en utvärdering av resultatet beslutades att det 

skulle anläggas en hölja med fiskvandringsström för att underlätta för fiskarna att 

vandra upp i Rasjön samt för att minska hastigheten på utflödet genom 

underströmningsöppningen. 2008 anlades en hölja som höjde vattennivån 

nedströms underströmningsöppningen så att den hamnade helt under vattenytan, se 

Figur 6. 

 

Figur 6 Utskovets utformning vid det slutliga färdigställandet 2008 med hölja och strömfåra. 

Denna utformning har valts som nollalternativ då det är den senast fastslagna 

utformningen som tagits fram av Gislaveds kommun. Efter att utskovet byggdes 

                                                      

 

 
1 Redovisning av genomförd biologisk återställning hösten 2008 vid Rasjöns utlopp, 

Emåförbundet  
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har utseendet ändrats dels genom åtgärder av kommunen efter förelägganden från 

Länsstyrelsen, dels genom förändringar utförda av okända obehöriga. Utskovets 

nuvarande utformning är alltså inte nollalternativet, eftersom den nuvarande 

utformningen inte är varaktig. 

4.2 Studerade alternativ 

Nedan följer de alternativ som studerats och funnits vara realistiska och för 

ändamålet lämpliga. 

4.2.1 Alternativ 1 och 2, 2008 års utformning men med 

breddad högflödesöppning 

En flödesmodellering av två alternativa utformningar med avseende på 

högflödesöppningens bredd har utförts, se bilaga 11. Alternativ 1 med ett extra 

utskov samt alternativ 2 med två extra utskov. Som underlag har använts:  

› vattennivådata insamlat under 2009-2014 

› modellering av utflödet från Rasjön 2009-2012, källa SMHI 

› Djupkarta över Rasjön 

› Inmätningsdata med mått från nuvarande utskov 

Vattennivån mellan åren 2009-2012, med utskovets nuvarande utformning 2x2,20 

m, simulerades med ett respektive två extra utskov med en bredd på vardera 2,20 

m, se Figur 7.  

 

Figur 7 Resultat från simulering av vattennivån i Rasjön med de tre olika varianterna på 

utskovets bredd. 

Som väntat hade en bredare öppning endast effekt på vattennivån i perioder med 

höga vattennivåer. Större utflöde gör att vattennivån bli mindre extrem vi högsta 

nivåer. 

Ett utsnitt från november 2011- februari 2012 visar att vattennivån endast minskar 

med 3,6 cm med tre utskov och 5,9 cm med fyra utskov, se Figur 8.  
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Figur 8. Utsnitt ur modelleringen 

Slutsatsen av modelleringen sammanfattas med att en breddning av utskoven med 

ett eller två ytterligare utskov endast har en begränsad påverkan på periodvisa höga 

vattennivåer med maximalt ca 6 cm. I perioder med lågvatten, har de extra 

utskoven ingen effekt, då vattnet enbart flödar genom underströmningsöppningen. 

4.2.2 Alternativ 3, nuvarande utformning 

Den nuvarande utformningen av utskovet, det vill säga i skrivande stund, innebär 

att de två utskoven kvarstår som i dagsläget med: 

› 2 överströmningsöppningar varav den ena har en utfasning i betongen 

utformad för anläggning av en underströmningsöppning. 

Underströmningsöppning samt hölja och strömfåra saknas, se Figur 3 hösten 2012, 

vilket innebär att vattnet flödar över den tänkta underströmningsöppningen med 

hög fallhöjd vilket också resulterar i en så pass  hög vattenhastighet att 

fiskvandring omöjliggörs. Utöver det så säkerställer inte denna utformning ett 

jämnt flöde till de viktiga vattendragen nedströms Rasjön. 

Denna utformning fastställdes senast vid besök på platsen 2014-09-18 då 

representanter från COWI AB var på plats för besiktning, se Figur 9. 
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Figur 9 Utskovets utseende vid platsbesök av COWI 2014-09-18. 

4.2.3 Sökt alternativ 

Sökt huvudalternativ är att utskovet återställs till den utformning (nollalternativet) 

som utskovet fick vid färdigställandet 2008, enligt Figur 6. Det vill säga: 

› 2 överströmningsöppningar 

› 1 underströmningsöppning 

› Hölja placerad direkt efter underströmningsöppningen som lämnar 

underströmningsöppningen under höljans vattenyta 

› Strömfåra som underlättar fiskarnas vandringsväg upp i Rasjön 

Vid högre vattenföring skall vattnet rinna över hela stenbädden och höljan, vilken 

inte hindrar sjöns avtappning vid höga nivåer över överströmningsöppningen. 
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5 VERKSAMHETSBESKRIVNING  

5.1 Allmänt 

Utskovet i Rasjöns södra del kommer att återställas till den utformning som 

utskovet hade vid färdigställandet 2008, se kap 4.2.3. Detta innebär att man 

kommer att bibehålla utskovet som det såg ut när det anlades 2008. Det vill säga ett 

återställande av underströmningsöppningen samt av hölja och strömfåra. 

Resultaten från de vattennivåmätningar som genomförts i Rasjön mellan åren 

2009-2014, visar på en jämn vattennivå som enbart varierar stort vid extremväder 

med mycket eller lite nederbörd eller hårda vindar. Variationen mellan högsta 

högvatten och lägsta lågvatten är i dag 37 cm vilket visar att utskovet fungerar 

tillfredsställande med avseende på stabil medelvattennivå med små förändringar i 

högsta- och lägstanivå, se bilaga 7. 

 

Figur 10 Fältbesök och inventering av utskov 2013-04-17. Bild COWI 2013. 
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Figur 11 Ritning och inmätning av utskovet 2013-04-17 

Utifrån de mätningar som har utförts mellan 2009-2014 föreslås att det fastställs att 

medelvattennivån, MW, i Rasjön bör vara 243,30 m. ö. h., se mätdata i bilaga 7. 

Denna nivå säkerställer ett tillfredsställande flöde till nedströms liggande 

vattendrag som är beroende av en jämn tillförsel av vatten från Rasjön. 

5.2 Teknisk beskrivning av utskov 

Återställning av utskov med återskapande av underströmningsöppning görs genom 

att den övre sättaren återplaceras som vid Figur 3 2008. 

Återställandet av höljan samt strömfåran genomförs där block och sten läggs ut 

bakom utskovet för att minska hastigheten på vattenflödet och uppnå en 

långsammare avtappning samt för att skapa en hoppgrop och strömfåra för fisken 

att vandra i. 

Detta görs med grävskopa och befintlig natursten och grus från vattenområdet, så 

att den smälter väl in i den omgivande miljön. Åtgärder kräver ingen 

detaljprojektering under förutsättning att den utförs tillsammans med sakkunnig 

från till exempel tillsynsmyndigheten, Länsstyrelsen.  

Utskovet skall säkras med en låsanordning som fästs i nuvarande 

betongkonstruktion som säkerställer att utskovet inte kan modifieras av obehöriga 

Låsanordningen kommer ej att påverka utskovets funktion och innebär ej heller 

någon påverkan på den omgivande miljön. 

5.3 Teknisk beskrivning av pegel 

En pegel kommer att anläggas i den norra delen av sjön. Pegel kommer att placeras 

väl synlig och avläsbar för både verksamhetsutövaren och allmänheten. Pegel 

föreslås placeras på den plats där Gislaveds kommun tidigare har anlagt en pegel 

för avläsning av vattennivån i Rasjön.  
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5.4 Drift och framtida underhåll 

Ett avtal skall träffas med lämplig resurs som ansvarar för skötseln av utskovet 

enligt en framarbetad plan. Avtal skall upprättas med fastighetsägaren om 

tillgänglighet för skötsel. 

Underhållet kommer att omfatta rensning av eventuella flödeshinder samt kontroll 

av att anläggningen inte vandaliseras. Detta skall ske regelbundet för att säkerställa 

utskovets funktion.  

I samband med framtagande av kontrollprogram för verksamheten kommer en 

lämplig placering av pegel eller motsvarande att tas fram. Denna skall avläsas 

regelbundet enligt riktlinjer i kontrollprogrammet. 
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6 OMRÅDESBESKRIVNING 

6.1 Allmänt om området 

Rasjön ligger i Gislaveds och Vaggeryds kommun i Jönköpings län, Småland, se 

Figur 12. Rasjön ingår i Nissans huvudavrinningsområde. Sjön är en oligotrof 

klarvattensjö med ett största djup på ca 18 m med en yta på ca 4,1 km2. 

Avvattningen av sjön sker genom vattendraget Radan som rinner vidare via 

Rakalven till Stengårdshultasjön.  

 

Figur 12 Rasjön, Rakalven, Stengårdshultasjön och Radan. Bild www.eniro.se/COWI AB 

Rasjöns stränder är mestadels steniga och sandiga med sparsam vegetation och sjön 

omges i huvudsak av barrskog med inslag av myr- och odlingsmark. Sjön är 

utpekad som regionalt värdefullt vatten. 

Rasjön har sitt utlopp i Radan (övre) där utskovet mynnar direkt i en kort 

strömsträcka och därefter i en våtmark som första recipient. Radan (övre) är 4,3 km 

lång och dess avrinningsområde är 55 km2 stort. Närmiljön domineras av barr-, 

blandskog och våtmarker. Radan (övre) rinner mellan Rasjön och 

Stengårdshultasjön. 

http://www.eniro.se/COWI
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Rakalven ligger nedströms Rasjön och binds samman med Rasjön genom Radan.  

Radan har sitt utlopp i Stengårdshultasjön. Sjön igår i Nissans vattensystem och 

omges huvudsakligen av barrskog med inslag av blandskog, jordbruks- och 

myrmark. Stränderna är blockiga och relativt branta med inslag av flertalet 

sandstränder. 

6.2 Planförhållanden 

6.2.1 Rasjön 

Vaggeryds kommun 

I gällande översiktsplan ÖP 2002 är området vid Bondstorp och området för den 

gamla masugnen utpekat som kulturmiljöområde och ett område söder om 

Radan(övre) och Rakalven är utpekat som vildmarksliknande område. 

I förslaget till ÖP 2012 för Vaggeryds kommun pekas ett område vid Bondstorp ut 

som kommunala kulturmiljöer. Det samma gäller för ett område i Rasjöns södra del 

där det låg ett gammalt masugnverk som var i bruk mellan 1725-1895. ÖP 2012 

godkändes i kommunfullmäktige 2012-10-29 men överklagades för att sedan vinna 

laga kraft 2014-04-28.  

En detaljplan för del av Bondstorp 1:28 är under process och gäller en anläggning 

av camping- och stugby. 

Gislaveds kommun 

Rasjön och Radan (nedre) är också utpekade i ÖP 06, vatten, som sjöar och åar 

med högt naturvärde. 

6.2.2 Radan(övre)/Rakalven 

Gislaveds kommun 

Området kring Rakalven är utpekat som värdefull våtmark i ÖP 06, 

riktlinjeområden. 

6.2.3 Stengårdshultasjön 

Gislaveds kommun 

I gällande ÖP 2006 ingår Radan – Svanån – Stengårdshultasjön i riksintresse för 

naturvård. Med Radan menas här nedre Radan.  
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6.3 Riksintressen och övriga skyddade områden 

6.3.1 Rasjön 

Rasjön ingår i Nissans vattensystem och har vissa värden ut natursynpunkt och 

innehar hög grad av naturlighet enligt system Aqua2. Den ekologiska statusen i 

sjön är god med avseende på bottenlevande smådjur samt hög med avseende på 

fisksamhället. 

Fågelskydd 

Tre öar ligger i Rasjön och är utpekade som  fågelskyddsområde. Området är 

beläget i Rasjöns mittersta del och omfattas av Stenöarna och Björkö.  

Värdefulla vatten 

Inom länsstyrelsens miljömålsarbete har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut 

ur natur- och/eller fiskesynvinkel. Rasjön är regionalt värdefull med avseende på 

natur- och fiskevärde med hög grad av naturlighet enligt system Aqua och i sjön 

bedrivs ett betydande fritidsfiske. 

Hotade arter 

I sjön finns svärta, Melanitta fusca, som är en missgynnad (NT) fågelart. 

6.3.2  Radan(övre)/Rakalven 

Värdefulla vatten 

Inom länsstyrelsens miljömålsarbete har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut 

ur natur- och/eller fiskesynvinkel. Övre Radan är regionalt värdefull med avseende 

på hög artdiversitet av fisk. 

6.3.3 Stengårdshultasjön 

Rasjön ingår i Nissans vattensystem och har vissa värden ut natursynpunkt. 

Riksintresse naturvård 

Stengårdshultasjön inklusive Radans nedre delar omfattas av riksintresse naturvård 

med avseende på sjöstorlek, orördhet, genuin öringstam samt flodpärlmusslor. 

Värdefulla vatten 

Inom länsstyrelsens miljömålsarbete har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut 

ur natur- och/eller fiskesynvinkel. Stengårdshultasjön är regionalt värdefull med 

avseende på naturvärde med hög grad av naturlighet enligt system Aqua. 

                                                      

 

 
2 Det svenska verktyget för naturvärdesbedömningar av sjöar och vattendrag, framtaget av 

Naturvårdsverket Rapport 5157, 2001 
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6.4 Hydrografi Rasjön  

En ökad skogsavverkning samt ökad avrinning i området har påverkat sjön under 

en lång tid. Detta har förändrat förhållandena i sjön med avseende på erosion, pH, 

brunifiering, igenväxning med mera. Tidigare var växtligheten i Rasjön annorlunda 

och siktdjupet större.  

6.4.1 Vind/vågor 

Den förhärskande vindriktningen sett över året, är: SV 18,1 %, V 15,9 % samt S 

12,4  %3, Hagshult Mo. SV 34,3 %, V 13,9 % samt S 14,9  %4, Jönköpings 

flygplats. 

Detta innebär att vind- och vågpåverkan i sjön är som störst i den nordöstra delen 

av sjön och att även vattennivån i denna del periodvis kan bli högre än i övriga 

delar av sjön. 

6.4.2 Omsättningstid 

Rasjön har en omsättningstid på 2,1 år. 

6.4.3 Näringsämnen 

Rasjön är en näringsfattig klarvattensjö. Under åren 2000-2010 har ett medelvärde 

av totalfosforhalten uppmätts till 7,85 vilket indikerar låga halter enligt 

Naturvårdsverkets bedömningsgrunder.  

6.4.4 Vattenkemi 

Rasjön är påverkad av försurning som beror på nedfall av försurande svavel. 

Nedfallet var som störst under slutet av 1970-talet och nedfallet av svavel har 

minskat sedan dess. Detta har resulterat i att Rasjön har försurningsskador och nu 

ingår i ett åtgärdsprogram för försurningspåverkade sjöar och vattendrag. Sjön 

kalkas med 180 ton kalk vartannat år. Kalkningen har medfört en klar förbättring 

för sjöns status och vid en undersöknings utförd av Nissans vattenvårdsförbund 

2006, hittades försurningskänsliga arter. 

Rasjöns vatten är måttligt färgat med ett siktdjup på ca 3 m. Bedömningen är gjord 

utifrån Naturvårdsverkets bedömningsgrunder Rapport 4913. 

6.5 Biologi 

Rasjön ingår i Nissans vattenvårdssystem och har en hög biologisk funktion och 

hyser vissa raritetsvärden. 

                                                      

 

 
3 SMHI, Vindstatistik för Sverige 1961 – 2004. 
4 SMHI, Vindstatistik för Sverige 1961 – 2004. 
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6.5.1 Fisk 

I Rasjön bedrivs ett betydande fritidsfiske som har ökat de senaste åren och det 

beror troligtvis på den ökade tillgången på gös. Övrigt förekommande fiskarter är 

ål, sik, gädda, sutare, mört, lake och abborre. Eventuellt förekommer även 

bäckröding. Fiskfaunan är måttligt artrik. Vid ett provfiske, utfört av Länsstyrelsen 

i Jönköpings län 2011, kunde inga försurningsrelaterade eller övriga störningar 

påvisas vilket gjorde att man beslutade att fastslå den ekologiska statusen hos 

fisksamhället som god5. 

Fisket i sjön förvaltas av Rasjön-Rakalvens fiskevårdsområdesförening. 

6.5.2 Fågel 

I Rasjön förekommer bland annat flertalet häckande fågelarter som tillexempel 

storlom, fiskljuse, lärkfalk samt häger. Även vadarfåglar och kanadagäss har 

noterats vid Rasjön.  

Tre öar i Rasjön är områdesskyddade med avseende på fågelskydd, Stenöarna och 

Björkö. Vid dessa öar har man noterat regelbunden häckning av fiskgjuse, som är 

den fågelart skyddet avser. 

6.5.3 Flora/fauna 

Stränderna kring Rasjön är mestadels steniga och sandiga med en sparsam 

vegetation av bland annat sjösäv, sjöfräken, flaskstarr, näckrosor och notblomster. 

Sjön omges mestadels av barrskog med inslag av myr- och odlingsmark.  

Under provfisket som genomfördes av Länsstyrelsen år 2011, noterade man 

vattenvegetation i from av gul och vit näckros, gäddnate, hornsäv, vattenpest, 

igelknopp samt sparsamt med vass.  

I sjön förekommer även signalkräfta, om än i begränsad omfattning. 

6.5.4 Boende 

Kring Rasjön finns både permanenta- och fritidsbostäder. Samhället Bondstorp, på 

sjöns östra sida, är det största samhället kring sjön med 175 invånare. 

6.5.5 Rekreation och friluftsliv 

I den norra delen av Rasjön finns en fin badplats med begränsade faciliteter. 

Flertalet stugor finns att hyra kring sjön. I Rasjön kan man hyra mindre båtar för 

                                                      

 

 
5 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/20

12-28.pdf 

 

http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/2012-28.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/jonkoping/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2012/2012-28.pdf
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fritidsfiske av bland annat ål, sik, gädda, sutare, mört, lake, abborre och gös. 

Fiskekort krävs. 
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7 ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

7.1 Miljökvalitetsmål 

I april 1999 fastställde riksdagen 15 stycken nationella miljökvalitetsmål. Formerna 

kring dessa har under åren genomgått ett flertal förändringar. Den 26 april 2012 

beslutade regeringen om preciseringar och etappmål i miljömålssystemet. I beslutet 

anges de miljökvalitetsmål som preciseras och de beslutade etappmålen. Genom 

preciseringar förtydligas innebörden av miljökvalitetsmålen och det miljötillstånd 

som ska uppnås. Preciseringarna ska utgöra grunden för tolkning av 

miljökvalitetsmålens innebörd, vara kriterier vid bedömningen av möjligheterna att 

nå målen och vara vägledande för miljöarbetet. Regeringens utgångspunkt vid 

utformningen av preciseringarna är att de ska ange ett miljötillstånd, vara 

åtgärdsneutrala, inte för omfattande och så långt som möjligt vara likartat 

utformade.6 

Miljökvalitetsmålen består numer av ett generationsmål, 16 miljökvalitetsmål och 

14 etappmål. 

Vid behov gör länsstyrelserna regionala anpassningar av de nationella 

miljökvalitetsmålens preciseringar och etappmål. Regionala anpassningar kan 

göras då betydelsen av en nationellt angiven nivå eller kvantitet behöver anges i 

länet eller om länet har behov av att lyfta fram regionala särdrag.  

7.1.1 Generationsmålet 

Generationsmålet anger inriktningen för den samhällsomställning som behöver ske 

inom tidsramen för en generation för att man skall kunna uppnå 

miljökvalitetsmålen. Därför är generationsmålet vägledande för miljöarbetet på alla 

nivåer i samhället. I målet anges även att lösningarna på de svenska 

miljöproblemen inte får ske genom att vi exporterar våra miljö- och hälsoproblem 

till andra länder. 

                                                      

 

 
6 Ds 2012:23 Svenska miljömål – preciseringar av 

miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål 
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Miljöpolitiken skall fokusera på att: 

 Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och deras 

förmåga att långsiktigt generera ekosystemtjänster är säkrad. 

 Den biologiska mångfalden och natur- och kulturmiljön bevaras, främjas 

och nyttjas hållbart. 

 Människors hälsa utsätts för minimal negativ miljöpåverkan samtidigt som 

miljöns positiva inverkan på människors hälsa främjas. 

 Kretsloppen är resurseffektiva och så långt som möjligt fria från farliga 

ämnen. 

 En god hushållning sker med naturresurserna. 

 Andelen förnybar energi ökar och att energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön.  

 Konsumtionsmönstren av varor och tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

7.1.2 Miljökvalitetsmålen 

Dessa mål beskriver det önskade tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 

skall leda till. i målen finns preciseringar som förtydligar målen och som används i 

det löpande uppföljningsarbetet. 

Miljökvalitetsmålen följs upp med en årlig rapport och en fördjupad utvärdering en 

gång per mandatperiod. I en uppföljande bedömning avgörs om dagens styrmedel 

och de åtgärder som skall utföras innan 2020 är tillräckliga för att nå målet. 

7.1.3 Etappmålen 

Etappmålen är uppdelade i mindre steg på vägen för att nå generationsmålet och 

eller flera miljökvalitetsmål. Det visar vad som kan göras och förtydligar vart 

insatserna bör sättas in. Tretton nya etappmål antogs i april 2012. 

7.2 Nationella miljömål 

I denna MKB-process har alla Sveriges 16 nationella miljömål gåtts igenom och 

hänsyn har tagits till de mål som kan komma att påverkas positivt eller negativt av 

den sökta verksamheten. Övriga miljömål har lämnats därhän. Följande miljömål 

anses kunna påverkas av den sökta vattenverksamheten. 

7.2.1 Levande sjöar och vattendrag 

"Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika 

livsmiljöer ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, 
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kulturmiljövärden samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska 

bevaras, samtidigt som förutsättningar för friluftsliv värnas." 

Den sökta verksamheten förväntas påverka detta miljömål positivt då ett av syftena 

med den sökta verksamheten är att tillfredsställa fiskeribiologin i Rasjön. 

7.2.2 Myllrande våtmarker 

"Våtmarkernas ekologiska och vattenhushållande funktion i landskapet ska 

bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för framtiden." 

Den sökta verksamheten förväntas påverka detta miljömål positivt då det primära 

syftet med verksamheten är att säkra vattenflödet nedströms Rasjön, så att det 

under perioder av lågvatten alltid rinner vatten i strömsträckan nedanför utskovet.. 

7.2.3 Ett rikt djur- och växtliv 

"Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för 

nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt 

deras funktioner och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt 

livskraftiga bestånd med tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång 

till en god natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, 

livskvalitet och välfärd." 

Den sökta verksamheten förväntas påverka detta miljömål positivt genom sitt syfte 

att säkrar fiskvandringen i vattendragen nedströms Rasjön samt att åtgärden är 

positiv för fiskeribiologin i Rasjön. 

7.3 Regionala miljömål 

Jönköpings län berörs bara av 14 av de 16 nationella målen då länet saknar både 

fjäll och hav. De regionala miljömålen har genomgått flera förändringar genom 

åren men nya mål fastslogs i april 2013. 

Den sökta verksamheten påverkar de regionala miljömålen i samma utsträckning 

som de nationella. 

7.4 Lokala miljömål 

Gislaveds kommun arbetar lokalt med miljömålen utifrån de åtgärdsprogram som 

tagits fram regionalt av Länsstyrelsen i Jönköpings län7. Tillsammans med länets 

aktörer så har man tagit fram tre åtgärdsprogram för miljökvalitetsmålen. Varje 

program innehåller ett antal åtgärder som bidrar till att nå miljökvalitetsmålen. 

                                                      

 

 
7 Uppföljning av kommunernas åtgärder i åtgärdsprogram för miljömålen år 2012, 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 502-4531-2012 
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› Luftens och hälsans miljömål, åtgärdsprogram 2010-2014 (meddelande 

2009:36) som omfattar Frisk Luft, Giftfri miljö, Skyddande ozonskikt, Säker 

strålmiljö och delmål 3 och 4 under Bara naturlig försurning. Avsnittet om 

Frisk luft innehåller många åtgärder som bidrar till Begränsad klimatpåverkan 

och är integrerade med Klimat- och energistrategin (meddelande 2010:17).  

› Miljömålen för vattnets bästa, åtgärdsprogram 2011-2015 (meddelande 

2011:1) som omfattar delmål 1 och 2 under Bara naturlig försurning, Ingen 

övergödning, Levande sjöar och vattendrag samt Grundvatten av god kvalitet. 

Programmet har stark koppling till vattenförvaltningen. 

› Djuren och växternas miljömål, åtgärdsprogram 2012-2016 (meddelande 

2011:31) som omfattar miljökvalitetsmålen Myllrande våtmarker, Levande 

skogar och Ett rikt odlingslandskap. 

Den sökta verksamheten påverkar åtgärdsprogrammet för följande miljömål 

positivt: Miljömålen för vattnets bästa samt Djurens och växternas miljömål. I 

övrigt påverkas inga andra åtgärdsprogram för miljömålen. 

7.5 Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt styrmedels om regleras i Miljöbalkens 5 kap., 

och som beskriver lägsta godtagbara miljökvalitet inom några ämnesområden. 

Enligt 5 kap. 1§ i miljöbalken framgår att "Regeringen får för vissa geografiska 

områden eller för hela landet meddela föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, 

luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att varaktigt skydda människors hälsa 

eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller olägenheter för människors hälsa 

eller miljö(miljökvalitetsnormer)". 

Det finns MKN för utomhusluft, omgivningsbuller, vattenförekomster samt fisk- 

och musselvatten. MKN omfattas dels gränsvärden som ej får över- eller 

underskridas, dels riktvärden som skall eftersträvas och ej bör överskridas. 

De miljökvalitetsnormer som är aktuella att ta i beaktande inför planerade åtgärder 

är de som gäller för luft, vatten och omgivningsbuller.  

7.5.1  Luft 

I förordningen (2001:527) anges miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 

Förordningen är den svenska införlivningen av det europeiska ramdirektivet för 

luft. Miljökvalitetsnormerna avser dels föroreningsnivåer som inte får överskridas, 

gränsvärdesnormer, eller som får överskridas i viss angiven utsträckning, dels 

föroreningsnivåer som inte bör överskridas. Normerna avser bl.a. kväveoxid och 

kvävedioxid, svaveldioxid, kolmonoxid, bly, bensen, partiklar etc.  

Den planerade åtgärden kommer inte att påverka miljökvalitetsnormen, vare sig i 

anläggningsskedet eller i verksamhetsskedet. 
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7.5.2  Buller 

Enligt förordningen (2004:675) om omgivningsbuller innebär miljökvalitetsnormen 

att man genom kartläggning och upprättande av åtgärdsprogram ska sträva efter att 

omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa. 

Vid ombyggnaden av utskovet hänvisas till Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 

2004:15) om buller från byggplatser, se Tabell 1 

Tabell 1Naturvårdsverkets riktvärden för buller från byggplatser 

 

1) Med arbetslokaler menas lokaler för ej bullrande verksamhet med krav på stadigvarande koncentration eller 

behov att kunna föra samtal obesvärat, exempelvis kontor.  

Om verksamheten pågår under en begränsad varaktighet, högst två månader kan 5 dBA högre värden tillåtas. Vid 

enstaka kortvariga händelser, högst 5 min per timme, kan upp till 10 dBA högre nivåer accepteras. I de fall 

verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser kan höjningen få uppgå till 

sammanlagt höst 10 dBA.  

Den planerade åtgärden kommer inte att påverka miljökvalitetsnormen, vare sig i 

anläggningsskedet eller i verksamhetsskedet. 

7.5.3 Vatten 

Miljökvalitetsnormerna för vatten är de senast beslutade miljökvalitetsnormerna, 

baserade på ramdirektivet för vatten. Direktivets bestämmelser anger att försämring 

av yt- och grundvattendrag inte får ske och dessa bestämmelser är bindande för 

medlemsstaterna. De övergripande miljökvalitetsnormerna ska uppfyllas senast 

2015. (Vattenmyndigheterna kan besluta ett annat datum för uppfyllande under 

vissa förutsättningar. Försämringsförbudet gäller dock alltid.).  

Arbetsområdet för vattenregleringen omfattar Rasjön men även vattenområdet 

nedströms Rasjön, d.v.s. Radan, kommer att påverkas.  
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Tabell 2 Statusklassning för Rasjön 

Statustyp Nuvarande 

status 2009 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Anmärkning 

Ekologisk status God ekologisk 

status. 

God ekologisk 

status 2015 

- 

Kemisk status God kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

2015 

- exkl. kvicksilver 

Ekologisk status i Rasjön 

Ekologis status: God 

Bedömning: Den ekologiska statusen i Rasjön är God. Det är undersökningen av 

bottenfauna som avgjort statusen. Undersökningar av fiskesamhället visar dock på 

Hög status. Bedömningen stärks av mätningar av klorofyllhalten, näringsämnet 

fosfor och siktdjup som visar Hög status samt pH som visar God status. 

Den hydromorfologiska påverkan är liten. Det innebär att sjöns vattennivå och 

utlopp i stort sett inte är påverkad av människan. 

Risk: Sjön uppvisar i dagsläget God status. Det finns dock en risk att den inte 

uppvisar samma statusklassning om dagens kalkning avslutas för tidigt. 

Kemisk status i Rasjön 

Kemisk status: God, exklusive kvicksilver. Ej god inklusive kvicksilver. 

Bedömning: Mätningar av miljöfarliga ämnen visar att kvicksilver överstiger 

gränsvärdet, det vill säga den tillåtna halten kvicksilver, i fisk. Detta innebär att 

sjön inte uppnår God status. Gränsvärdet gäller bara för bedömning av kemisk 

status enligt EG:s ramdirektiv för vatten. Livsmedelsverket har särskilda regler 

som gäller för fisk som ska säljas eller ätas av människor. 

Risk: Det finns en risk att sjön inte uppnår god status år 2015, eftersom den inte 

uppnår God status idag. Flera miljöproblem har identifierats med koppling till 

Rasjön vilka påverkar sjön och dess förutsättning att uppnå God ekologisk status 

senast 2015. Nedan beskrivs olika miljöproblem och deras påverkansstatus i 

dagsläget, se Tabell 3. 

Tabell 3 Miljöproblem och dess påverkansstatus, Rasjön. 

Miljöproblem Status 

(ja/nej) 

Beskrivning 

Övergödning Nej Risken bedöms som liten att statusen 

försämras på grund av näringsämnen. 

Försurning Ja Del eller hela vattenförekomsten 

ingår i ett åtgärdsområde för kalkning 

vilket innebär att området har 
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försurningsproblem. 

Miljögifter Ja I Sverige överstiger kvicksilver 

gränsvärdet i alla 

ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag 

och kustvatten. Fisk som livsmedel 

har ett allmänt EU-gemensamt 

gränsvärde på 0,5 milligram per 

kilogram. Vissa fiskarter såsom 

gädda, ål hälleflundra, har ett högre 

gränsvärde. 

Främmande arter Ja Gös och sik är inplanterade och 

förekommer i sjön. Gös bedöms vara 

ett miljöproblem på grund av dess 

negativa påverkan på de öringar som 

vandrar genom sjön. 

Tabell 4 Statusklassning för Radan (övre) 

Statustyp Nuvarande 

status 2009 

Kvalitetskrav 

och tidpunkt 

Anmärkning 

Ekologisk status Måttlig ekologisk 

status. 

God ekologisk 

status 2021 

- 

Kemisk status God kemisk 

ytvattenstatus 

God kemisk 

ytvattenstatus 

2015 

- exkl. kvicksilver 

Ekologisk status i Radan (övre) 

Ekologis status: Måttlig 

Bedömning: Den ekologiska statusen i Radan: Svanån – Stengårdshultasjön är 

Måttlig. Det är fisksamhället som har avgjort statusen. Undersökningar av 

bottenlevande smådjur(bottenfauna) visar dock hög status. Mätningar av 

näringsämnet fosfor, P, visar Hög status och försurning, pH, visar God status. Den 

hydromorfologiska påverkan är liten. Det innebär att vattendragets form och flöde i 

stort sett inte är påverkat av människan. 

Risk: Eftersom vattendraget idag har Måttlig status finns det en risk för att det inte 

uppnår God status år 2015. Det finns även en risk för att vattendraget inte uppnår 

God status om dagens kalkning avslutas för tidigt. 

Kemisk status i Radan (övre) 

Kemisk status: God, exklusive kvicksilver. Ej god inklusive kvicksilver. 

Bedömning: Den hittills utförda kartläggningen har inte kunnat påvisa att statusen i 

vattenförekomsten är försämrad till följd av påverkan från miljögifter.  

Risk: Inom denna vattenförekomst avrinningsområde finns i dag inga kartlagda 

källor med sådant utsläpp att de bedöms påverka vattenförekomsten negativt 
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avseende miljögifter. Nedan beskrivs olika miljöproblem och deras påverkansstatus 

i dagsläget, se Tabell 5. 

Tabell 5 Miljöproblem och dess påverkansstatus, Radan. 

Miljöproblem Status 

(ja/nej) 

Beskrivning 

Övergödning Nej Risken bedöms som liten att statusen 

försämras på grund av näringsämnen. 

Morfologiska 

förändringar 

Ja Morfologiska bedömningar bedöms 

vara ett miljöproblem då de har 

inneburit en stor habitatförlust (fr a 

för öring) i vattenförekomsten. Detta 

trots att statusen (m a p morfologiska 

förändringar) enligt 

bedömningsgrunderna är god. 

Försurning Ja Del eller hela vattenförekomsten 

ingår i ett åtgärdsområde för kalkning 

vilket innebär att området har 

försurningsproblem. 

Miljögifter Ja I Sverige överstiger kvicksilver 

gränsvärdet i alla 

ytvattenförekomster; sjöar, vattendrag 

och kustvatten. Fisk som livsmedel 

har ett allmänt EU-gemensamt 

gränsvärde på 0,5 milligram per 

kilogram. Vissa fiskarter såsom 

gädda, ål hälleflundra, har ett högre 

gränsvärde. 

Främmande arter Nej Regnbåge förekommer i 

vattenförekomsten. Detta bedöms 

dock inte innebära ett miljöproblem i 

denna vattenförekomst. Skulle 

signalkräfta etablera sig här skulle det 

vara ett miljöproblem eftersom denna 

vattenförekomst hyser en 

flodpärlmusslepopulation. 

Kontinuitetsförändring Ja Det finns vandringshinder i 

anslutning till vattenförekomsten, 

vilket avsevärt påverkar kontinuiteten 

i vattenförekomsten. 



  
FLÖDESREGLERANDE ÅTGÄRDER I RASJÖN 

http://projects.cowiportal.com/ps/a034388/Documents/03-Projektdokument/MKB/MKB Rasjön 141121.docx 

39 

7.6 Vattendirektivet 

Vattendirektivet eller ramdirektivet för vatten (Europaparlamentets och rådets 

direktiv 2000/60/EG) fastslår en ram för den europeiska gemenskapens 

vattenpolitiska samarbete. 2004 infördes vattendirektivet i svensk lagstiftning 

genom 5 kap. miljöbalken, förordning (2004:660) om förvaltning av kvalitén på 

vattenmiljön samt genom förordning (2007:825) med länsstyrelseinstruktion. 

Vattendirektiv – som är bindande lagstiftning - gäller unionens ytvatten (sjöar och 

vattendrag), grundvatten och kustvatten. Direktivet innebär bland annat att i princip 

alla vatten ska ha ”god vattenstatus” 2015 och att inga vatten få försämras. 

Ett absolut krav är att länderna utarbetar anpassade åtgärdsprogram för att kunna nå 

de uppsatta miljömålen. Länderna ska upprätta en gemensam förvaltningsplan för 

varje avrinningsområde – den naturliga geologiska och hydrologiska enheten. 

Planen ska omfatta en analys inklusive ekonomisk analys av vattenanvändningen. 

Som följd av detta har fem nya vattenmyndigheter inrättats vid Länsstyrelserna i 

Norrbottens, Västerbottens, Västmanlands, Västra Götalands och Kalmar län. 

Två kompletteringar till direktivet görs i form av s.k. dotterdirektiv om grundvatten 

resp. prioriterade ämnen. En lista på 33 prioriterade ämnen, varav 11 prioriterade 

farliga ämnen, slutfördes 2001. Åtgärder föreslås för att minska eller fasa ut 

utsläppen. Bland dessa ämnen märks bl.a. bly och kvicksilver, men även en del 

pesticider, t.ex. isoproturon. EU-länderna ska senast år 2015 ha uppnått målet god 

status för samtliga vattenresurser. Vattendirektivet innehåller en fastställd tidtabell 

när olika delmoment ska vara genomförda och rapporterade och om målen inte 

klaras till 2015 finns möjlighet till förlängning i ytterligare en sexårsperiod.  

Generellt kan sägas att Vattendirektivet ligger väl i linje med intentionerna i 

miljöbalken, som trädde i kraft 1999, samt de Miljökvalitetsmål som antagits i 

Sverige. Krav kommer att ställas på kommuner och länsstyrelser på samarbete över 

de administrativa gränserna. Kommunen har för avsikt att leva upp till de krav som 

ställs på kommunerna genom  

Direktivet trädde i kraft 22 december 2000 och omfattar den verksamhet som 

kommunen bedriver vid Rasjön  

7.7 Klimatpåverkan 

Inför de kommande globala klimatförändringarna är det nödvändigt att förbereda 

både kommande och pågående verksamheter för de förändringar som väntas. Detta 

medför att en anpassning efter förändrade förhållanden är nödvändig. I samband 

med detta har länsstyrelserna fått i uppdrag att samordna det regionala 



  
FLÖDESREGLERANDE ÅTGÄRDER I RASJÖN 

http://projects.cowiportal.com/ps/a034388/Documents/03-Projektdokument/MKB/MKB Rasjön 141121.docx 

40 

klimatanpassningsarbetet och således har Länsstyrelsen i Jönköpings län tagit fram 

en klimatanalys för länet8. 

I länet finns 8 huvudavrinningsområden varav Rasjön tillhör Nissans 

avrinningsområde. I samband med framtagandet av denna MKB har en 

modellering av utskovets utseende utförts med avseende på variationer i 

medelvattennivåer sett över året, se kap 4. 2 .1. I och med detta utfördes även en 

modellering av variationen i vattennivån, beräknat på nuvarande utskov, i 

förhållande till förväntad årsmedeltillrinning 2100, se bilaga 11. Siffrorna som 

användes i modelleringen är hämtade från ovan nämnda klimatanalys.  

Vid modellering av utskovet med de vattennivåer som förväntas till 2100, skulle 

variationen av medelvattennivån öka från dagens 34,2 cm till 48,7 cm. För att klara 

den förändring som den förväntade klimatförändringen skulle innebära, behövs 

utskovet konstrueras om med dubbla bredden, sänkt krönhöjd samt minskad 

underströmningsöppning. 

Med hänsyn till dagens vattenflöden kommer en klimatanpassning av utskovet inte 

att rymmas inom den sökta verksamheten. En utformning som klarar av att hantera 

det förväntade vattenflödet om ca 100 år kommer ej att tillfredsställa dagens behov. 

Ej heller kommer utformningen att leda till att man kan uppfylla de syften som 

utskovet har i dag, delvis för att en minskad area på underströmningsöppningen 

leder till ett för högt vattentryck som påverkar fiskvandringen negativt. 

7.8 Rådighet 

Den som vill bedriva vattenverksamhet skall ha rådighet över vattnet inom det 

område där verksamheten skall bedrivas. 

Gislaveds kommun har upprättat ett avtal med fastighetsägaren som ger kommunen 

rådighet över land- och vattenområdet. 

                                                      

 

 
8 Meddelande nr 2012:09, Klimatanalys för Jönköpings län, Länsstyrelsen i Jönköpings län, 

2012 
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8 FÖRVÄNTADE MILJÖKONSEKVENSER 

8.1 Hydrografi 

Skillnaderna i vattenstånd för sjön kommer inte att påverkas. Omsättningstiden 

kommer ej heller att påverkas då verksamheten endast innebär en minskad 

avtappningshastighet vid normala nivåer. Den minskade avtappningshastigheten 

vid normala nivåer beror på den hölja som kommer att anläggas nedströms 

underströmningsöppningen. Höljan kommer delvis att bromsa flödeshastigheten så 

att en jämnare avtappning sker samt att den kommer att underlätta för fisken att 

vandra upp i Rasjön via höljan.  

Temporära högvattennivåer kommer fortfarande att regleras som tidigare genom de 

två överflödesöppningarna.  

Vattenflödet nedströms kommer att säkras genom ett jämnare flöde av vatten ner 

till nedströms liggande vattendrag. 

Utskovet kommer att omfattas av en skötselkontroll som säkrar för regelbundet 

flöde ner till nedströms liggande vattenområden. 

8.2 Biologi 

Möjligheten för fisk att vandra upp i Rasjön kommer att öka, då tillkomsten av 

höljan gör att hastigheten på vattnet ut ur underströmningsöppningen kommer att 

minska samtidigt som en strömfåra för vandring kommer att anläggas.  

Vattenflödet nedströms kommer att säkras och underlätta för fiskvandring i hela 

det sammankopplade vattensystemet. 

Utskovet kommer att omfattas av en skötselkontroll som säkrar för öppna 

vandringsvägar för fisken. 
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8.3 Miljömål 

8.3.1 Levande sjöar och vattendrag 

Den sökta verksamheten förväntas påverka detta miljömål positivt. En reglering av 

vattennivån i Rasjön kommer att ge mindre skillnader i extremnivåer och en mer 

dynamisk vattennivå i sjön. Fisken kommer lättare att kunna vandra upp i Rasjön 

samt vattennivåerna i nedströms liggande vattendrag kommer att säkras upp och 

risken för uttorkning minskar. 

8.3.2 Myllrande våtmarker 

Den sökta verksamheten förväntas påverka detta miljömål positivt, då en 

kontrollerad reglering av Rasjön bidrar till att säkra vattenflödet nedströms Rasjön. 

Detta gör att värdefulla vattenområden nedströms Rasjön kan bibehålla sin viktiga 

funktion i Nissans vattensystem. 

8.3.3 Ett rikt djur- och växtliv 

Den sökta verksamheten förväntas påverka detta miljömål positivt genom sitt syfte 

att säkrar fiskvandringen i vattendragen nedströms Rasjön samt att åtgärder är 

positiv för fiskeribiologin i Rasjön. 

8.4 MKN 

Verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna är enbart riktad mot MKN för 

vatten. Luft och buller påverkas inte av verksamheten. Den kemiska och 

ekologiska statusen för Rasjön är i dag god.  Regleringen av Rasjön och dess flöde 

nedströms påverkar MKN för vattenpositivt genom att man bibehåller den goda 

statusen som vattenförekomsten har i dag. En reglering av Rasjön enligt sökt 

alternativ kommer att bibehålla en god vattennivå i Rasjön samt nedströms 

liggande vattendrag. 

8.5 Övriga intressen 

Verksamheten förväntas påverka friluftsliv och rekreation positivt, då en möjlighet 

för fisk att vandra mellan Rasjön och övriga sammankopplade vattendrag ökar. 

Detta påverkar fisket i sjön positivt.  
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9 SAMLAD BEDÖMNING 

Samlad bedömning av den sökta verksamheten är att ett återställande av utskovet 

till så som det anlades 2008 är det alternativ som gynnar Rasjöns biologi bäst samt 

det alternativ som säkerställer vattenföringen till de nedströms sammanlänkade 

vattendrag som ingår i Nissans vattensystem. Detta alternativ anses ej heller 

påverka enskilda intressen. Åtgärden är först och främst en biologisk återställning 

av vattensystemet och den kommer att gynna fisket och den övriga biologin i 

Rasjön samt i de nedströms liggande vattendragen.  

Medelvattennivån, MW, kommer ej att förändras. Den MW som har beräknats ur 

data insamlade mellan 2009-2014 motsvaras av MW 243,30 m. ö. h. Tillsammans 

med historiska data som insamlats till PM Rasjöns historiska vattenstånd, COWI 

2012, se bilaga 12, har sökanden beslutat att MW 243,30 m ö. h. är den MW-nivå 

som sjön kommer ha då utskovet utformas enligt sökt huvudalternativ.  

Med den beräknade MW-nivån 243,30 m. ö. h samt utskovets utformning med 

hölja och vandringsväg från 2008 bedöms att det primära och sekundära syftet med 

verksamheten kommer att tillfredsställas. Samt att även syftet att inte höja 

nuvarande HHW-nivån kommer att tillgodoses. 
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10 KONTROLL AV VERKSAMHETEN 

Kontroll av verksamheten kommer att utföras enligt Förordningen (1998:901) om 

verksamhetsutövares egenkontroll. Ett förslag till kontrollprogram har lämnats in 

till tillsynsmyndigheten, i detta fall Länsstyrelsen i Jönköpings län, se bilaga 13. 
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11 TIDPLAN 

Projektering av det nya utskovet beräknas påbörjas efter att domen vunnit laga 

kraft. Arbetstiden beräknas till 4 veckor och med hänsyn till fisken i området bör 

arbetet utföras under perioden oktober – mars med hänsyn till öringens 

vandringsperiod. Under denna period kommer även en pegel för avläsning av 

vattenstånd att anläggas i den södra delen av Rasjön. 
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1 Samråd 

1.1 Samråd med länsstyrelsen och kommunen 

Samrådsprocessen startades med att kommunen genomförde ett första samråd 

2012-12-07 med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Minnesanteckningarna från mötet 

redovisas i bilaga 1.  

1.1.1 Sammanfattning av synpunkter från samrådsmöte 

Kommunen gick igenom bakgrunden rörande det flödesreglerande utskovet i södra 

delen av Rasjön. Kommunen har kommit fram till att det gamla flödesreglerande 

utskovet påverkar allmänna och enskilda intressen. Av detta skäl avser kommunen 

att söka vattendom för vattenregleringen. Behov finns av att fastställa och senare 

reglera sjöns vattennivå för att underlätta och uppfylla de fiskeåtgärder som finns 

för sjön.  

1.2 Samråd med särskilt berörda, myndigheter 
och allmänhet 

Ett utökat samråd med särskilt berörda, sakägare, myndigheter och organisationer 

genomfördes 2013-06-25. Inbjudan till samrådet skickades ut enligt sändlista, 

bilaga 2. Inbjudan till samråd och samrådsunderlag framgår av bilaga 3 och 4. 

Samrådet har även kungjorts i dagstidning, Värnamo Nyheter samt Jönköpings 

Posten 2013-06-15, se bilaga 5.  

Allmänheten informerades om samrådet genom kungörelse i dagspress och därmed 

gavs allmänheten möjlighet att inge skriftliga synpunkter samt att delta på 

samrådsmötet. Efter önskan under samrådet förlängdes samrådsperioden för 

skriftliga synpunkter till 2013-08-07, se bilaga 6. 

Protokoll från samrådet bilägges detta dokument, se bilaga 7. 
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1.2.1 Sammanfattning av skriftliga synpunkter 

Nedan sammanfattas inkomna synpunkter från särskilt berörda, myndigheter och 

organisationer och dessa går att läsa i sin helhet i bilaga 8-18.   

Myndigheter 

Vaggeryds kommun påpekar vikten av en framtidssäkrad dimensionering av utskov 

för att minimera översvämningsrisker baserat på flöden som prognostiseras i ett 

förändrat klimat, se bilaga 8. 

Föreningar 

BondstorpsBygdens Samhällsförening anser att dagens vattennivå (brev daterat 

2013-08-06) är för låg och att deras båtplatser påverkas av det låga vattenståndet. 

Styrelsen föreslår ett maximalt vattenstånd på 70 cm. mätt vid pegeln, se bilaga 9. 

Rasjöns/Rakalvens FVoV rekommenderar ett maximalt vattenstånd på 70 cm, 

pegelmått, se bilaga 10. 

Privatpersoner 

Jan Jungåker m.fl. understryker nödvändigheter och betydelsen av de åtgärder 

inom den biologiska återställningen som utfördes nedströms Rasjön under 1990-

talet och avslutades 1997.  

› de undertecknande kräver en återställning av det förstörda utloppet i 

Rasjön(de åtgärder som utfördes hösten 2012). 

› de kräver också ett nytt samråd. 

› de anser att sammanfattningsvis så har det förstörda utloppet, d.v.s. de 

åtgärder som utfördes under hösten 2012, inneburit en mängd negativa 

konsekvenser för Rasjön. 

› Slutligen kräver de en minimihöjning av sjön, från nuvarande nivå d.v.s. 1/8-

13, med 30-35 cm. 

Se bilaga 11. 

Anders, Harald och Sivert Iwerskog har inkommit med skriftliga synpunkter vid 

det utökade samrådet. Fastighetsägarna anser att ständerna på deras fastigheter har 

varit vattentäckta under flera år men att man denna sommar kan se stränderna igen. 

De anser att vattenståndet i sjön bör ligga ungefär som det har varit under juli 2013. 

Utöver det så anser de att mark- och vattenägare som är yrkesverksamma vid sjön 

ska ha betydligt mer att säga till om och att deras åsikter skall prioriteras högre än 

de sommarboendes åsikter, se bilaga 12.  

Brita och Monica Malm tycker att det är rimligt med en viss reglering av Rasjön då 

de anser att vattnet har varit för högt under flera år och att detta har resulterat i flera 

negativa påföljder för sjön. De anser att sjön skall bevaras frisk och ren så att fiskar 

och sjöfåglar kan leva där och att miljön bör komma i första hand, se bilaga 13. 
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Bengt Lindkvist anser att vattenståndet den 25/6-13 är ca 15-20 cm för lågt för att 

ge ett konstant utflöde till vattnen nedströms Rasjön. Gölen nedströms växer igen 

utan rätt vattenflöde och kommer att hindra fiskens vandring upp i Rasjön.  

Lindkvist bifogar en kopia på en bok som bland annat innehåller information om 

Rasjön. Utdraget ur boken pekar på att Rasjön har varit högre. Han anser även att 

det är viktigt att normalvattennivån blir rätt samt att det alltid skall finnas vatten i 

Radansystemet även under extrem torktid. Vattnets lägstanivå kan inte vara lägre 

än vad den var 25/6-13, se bilaga 14. 

Fastighetsägare Palsbo 2:14 motsäger sig en sänkning av Rasjöns vattennivå. 

Vattenståndet under v. 25 är ett absolut minimimått som aldrig skall understigas. 

Vattennivån 2013-08-05 är för lågt.  

Föreslagen åtgärd: bredda utskovet så att vatten kan avrinna snabbare vid skyfall 

och liknande, se bilaga 15. 

Lennart Larsson anser att den nuvarande vattennivån är för låg och att den bör 

höjas, se bilaga 16. 

Anders Bursell anser att en lämplig högsta nivå är den som rådde 26/6-2013. I 

övrigt anser undertecknad att: 

› sökanden bör definiera nivåerna i sjön och på vilka platser nivåerna skall 

gälla. På grund av att sjön kan luta kan nivåerna skifta från norr till söder. 

› fastighet ligger i ett utsatt läge ur vind- och vågpåverkan vilket leder till 

erosion.   

› denne har hört att sportfisket i sjön har försämrats under vintern och våren 

2012-2013. 

› i ett odaterat dokument från Emåförbundet skall en odefinierad grupp ansett 

att vattennivån efter ombyggnaden av utskovet, 2008, varit för hög sommartid. 

Dock saknas dokumentation om detta. 

› flöden saknas i handlingarna som undertecknad har fått ta del av, så även 

konstruktions- och flödesritningar. 

› skälet till vattendomsansökan inte är samhällsansvar eller omsorg om 

fiskbeståndet utan enbart att verksamheten är tillståndspliktig. 

› det saknas utförd inventering, konsekvensbeskrivning, miljökonsekvensanalys 

och dokumentation. 

› Gislaveds kommun bär ansvaret för de uppkomna skadorna och kommunen 

skallbevisa vilka förhållanden som rådde innan åtgärderna vidtogs. 

› kommunen bör göra om och göra rätt och att allas intressen skall vara med i 

beslutet om sjöns nivå. 
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› sjön skall inte sänkas men maxnivån måste återställas, se bilaga 17. 

1.2.1 Skriftliga synpunkter inkomna efter samrådsperioden 

Gudrun & Boris Pihl tycker att nivån i sjön har varit för hög under de senaste åren 

och att detta har lett till att träd välter och faller i sjön. Bitar av land från mossen i 

den norra delen av sjön har lossnat och orsakat grumling i vattnet. De ser ej längre 

botten pga. all humus. Detta tror de påverkar fiskljusen och storlommen. 

De förespråkar en klar och ren sjö med en vettig och ej så varierande vattennivå, 

som det var innan någon byggde ett nytt utskov, se bilaga 18. 

Beaktande av synpunkter  

Gislaveds kommun avser ta hänsyn till de ovan redovisade synpunkterna. I 

utformandet av miljökonsekvensbeskrivningen kommer stor vikt att läggas vid 

tydlighet avseende utformandet av det utskov som skall reglera vattenflödet i 

Rasjön. En tydlig redovisning av vad som har avgjort vilken vattennivå som 

sökanden har beslutat använda som normalnivå i sjön skall framgå. MKB:n skall 

också innehålla en redovisning för hur vattendragen nedströms kommer att 

påverkas av verksamheten. En skötselplan för utskovet men ansvarsfördelning skall 

också ingå. 

Kommunen avser att vidta alla de skyddsåtgärder som bedöms nödvändiga för att 

minimera effekterna av planerad verksamhet.  

1.3 Bedömning av betydande miljöpåverkan 

På det inledande samrådet med kommunen och länsstyrelsen, 2013-01-30, gjorde 

länsstyrelsen den preliminära bedömningen att verksamheten innebär betydande 

miljöpåverkan och angav att ett formellt beslut kommer att tas efter att 

samrådsredogörelsen lämnats in. 



  
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

http://projects.cowiportal.com/ps/A034388/Documents/03-Projektdokument/Samråd/Samrådsredogörelse slutlig 20130912.docx 

11 

2 Bilagor 

Bilaga 1  Minnesanteckningar inledande samråd 2012-12-07 

Bilaga 2  Sändlista samråd 

Bilaga 3  Inbjudan samråd 

Bilaga 4  Samrådsunderlag 

Bilaga 5  Kungörelse i tidningen 

Bilaga 6  Förlängning av samrådsperiod 

Bilaga 7  Samrådsprotokoll från samråd 2013-06-25 

Bilaga 8-18 Inkomna synpunkter 

 

 



 

http://projects.cowiportal.com/ps/A034388/Documents/04-Kommunikation/Startmöte_Gislaved_121207.docx 

  

 ADRESS COWI AB 

Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

 

 TEL 010 850 10 00 

 FAX 010 850 10 10 

 WWW cowi.se 

 

 SIDA 1/4 

 

1. Presentation 

Bengt-Göran Ericsson hälsar alla välkomna till mötet och samtliga närvarande pre-

senterar sig.  

2. Bakgrund  

Bengt-Göran inleder med att visa en karta över kommunen. Rasjön ligger till 

största del i Vaggeryds kommun, men Gislaveds kommun jobbar med kalkning och 

biologisk återställning inom hela avrinningsområdet.  

1997 byggdes ett flödesreglerande utskov för att säkerställa ett jämnare vattenflöde 

nedströms Radan (säkerställa ett högre minimiflöde). Ingen avsikt fanns att höja 

högsta nivån för vattenståndet. Utskovet var en biologisk återställningsåtgärd i Ra-

dan, finansierad av Länsstyrelsen med Gislaveds kommun som huvudman. Öring-

ens vandring i vattensystemet skulle främjas, samtidigt som vattennivåerna i Ra-

sjön skulle variera mindre. Det nya utskovet resulterade i att underströmningsöpp-

ningen hamnade ca 0,3 meter ovanför vattenytan, vilket blev ett nytt vandringshin-

der för fisken. Ett försök gjordes i slutet på 1990-talet med att åtgärda problemet 

och Peter Johansson på Emåförbundet fick i uppdrag att lägga ut block bakom ut-

skovet för att på så sätt skapa en bassäng och därmed minska fallhöjden upp till 

underströmningspunkten. Detta gav dock inte önskad effekt.  

 

Hösten 2008 byggdes en hölja upp bakom utskovet så att underströmningsöppning-

en verkligen hamnade under vattenytan, vilket säkrade fri fiskvandring. I november 

2008 inkom Anders och Eva Bursell, ägare till fastigheten Bondstorp Sjöbo 1:6, 

med en skrivelse angående vattennivån i Rasjön. Enligt skrivelsen har vattennivåen 

sedan 2003, 2004 fluktuerat på ett sätt som inte förekommit tidigare (fyra till fem 

decimeter mellan sommarens lågvatten och höstens/vinterns högvatten) samt att 

sjöns högsta vattennivå är högre än någonsin. Den höga vattennivåen åstadkommer 

skador på fastighetens strandbrinkar. Länsstyrelsen beslutade om åtgärder för 

Gislaveds kommun den 24 februari 2009. Den 18 mars 2009 överklagade Gisla-
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veds kommun Länsstyrelsens beslut. Den 4 april 2009 förelade Länsstyrelsen 

Gislaveds kommun om åtgärder genom att senast den 31 maj 2009 sätta upp en 

pegel i Rasjön för att avläsa och journalföra vattenståndsnivån minst en gång i 

veckan förutom då sjön är isbelagd. Kommunen ska göra en utvärdering av regle-

ringsförhållandena för år 2008, 2010 och 2011 och redovisa denna till Länsstyrel-

sen senast 31 mars 2012 tillsammans med en bedömning av om i och i så fall hur 

flödet i utskovet kan förändras för att tillgodose förhållandena i Radan och i Ra-

sjön.  

Gislaveds kommun satte upp en pegel i Rasjön 2009-06-03 vid Ormanäset, 

Bondstorp samhälle och vattenståndet har mätts varje vecka under isfri säsong och 

varannan vecka under issäsong. Mätningarna visar ett tydligt samband mellan hög 

nederbörd och högs nivåer i sjön. Nivån på sjön har under mätperioden varierat 

mellan 243,15 m. ö. h. (september 2009 efter en lång torrperiod) och 243,52 m. ö. 

h. efter en lång regnperiod i december 2011. Det uppmätta vattenståndet under 

mätperioden har alltså en variation på 37 cm vilket är en ganska liten variation på 

vattenstånd.  

Kommunen trodde tidigare att ett utskov inte skulle skada allmänna och enskilda 

intressen. Enskilda intressen har dock visat sig påverkats genom det klagomål som 

inkom år 2009 då en fastighetsägare (Bursell) påstod att vattennivåerna hade ökat i 

sjön och starkt påverkat hans strandtomt vid norra delen av Rasjön. Eftersom det 

inte finns någon vattendom för sjön och övrig information är mycket knapphändig 

har det inte gått att fastställa om kommunens åtgärder höjt nivån i sjön. Gislaveds 

kommun vill därför att COWI tar fram ytterligare underlag enligt tidigare skickad 

uppdragsbeskrivning för projekt Rasjön. 

Rasjön ingår i Nissans vattensystem och är belägen strax väster om Bondstorps 

samhälle. Höjden över havet är 242,6 meter, d.v.s. ca 4 meter över sjön Rakalven. 

Vattendragssträckan mellan de båda sjöarna uppgår till 500 meter. Rasjön, som är 

belägen högst upp i vattensystemet, är en oligotrof klarvattensjö med en areal på 

4,1 km
2
 och med ett största djup på 18,2 meter. Stränderna är mestadels steniga och 

sandiga. Sjön omges huvudsakligen av barrskog med inslag av myr- och odlings-

mark. Sjön är utpekad som regionalt värdefullt vatten. Förekommande fiskarter är 

ål, sik, gädda, sutare, mört, lake och abborre. Eventuellt förekommer även gös och 

bäckröding.  

Radan avvattnar Rasjön och rinner genom Rakalven ner till Stenhultasjön. Radan 

har en öringstam och flodpärlmussla har tidigare funnits i vattendraget. De elfisken 

som gjorts i Radan visar i nuläget på mycket lite öring. Radan är ett av kommunens 

mest värdefulla vattendrag. Kalkningsverksamheten ökade i samband med att för-

surningsproblemen uppmärksammades i området. Radan har tidigare varit flott-

ningsled.  

På 50-talet diskuterades en vattendom för Rasjön och Stenhultasjön. En ansökan 

lämnades in men en vattendom fastställdes aldrig. Uppgifter kan finnas hos mark- 
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och miljödomstolen. Ett utskov fanns redan innan 1997, men var i så dåligt skick. 

Sjön ansågs då vara avsänkt. Det nya utskovet som byggdes år 2007 hade som mo-

tiv att säkerställa ett jämt flöde i Radan – inte att reglera sjön. 2008 gjordes åtgär-

der som såg till att fiskvägarna var fria från utskovet.  

Berghällar finns längs bägge sidor om utskovet, vilket kan tyda på att utskovet är 

konstruerat efter en sprängning.  

3. Aktuella frågeställningar 

Det finns mycket lite information kring det nya utskovet från 1997. Länsstyrelsen i 

Jönköpings län och en byggfirma var inblandade i byggnationen. 

När det gäller skötsel av ett framtida utskov skulle ett avtal med det lokala fiske-

vårdsförbundet kunna vara ett alternativ för tillsynen. Gislaveds kommun vill dock 

att det framtida utskovet ska vara skötselfritt. En alternativ lösning är att ett bredare 

utskov utformas vid sidan om det nuvarande. Det viktiga är att hitta en vattennivå 

som alla boende runt sjön är nöjda med. 

I ett första inledningsskede kommer i första hand Linda att göra en inventering för 

att samla in all tänkbar information som kan vara till hjälp i det fortsatta arbetet 

inom projektet. COWI tar kontakt med Vänersborgs tingsrätt för att närmare under-

söka om Gislaveds kommun fått allt material kring tidigare ansökan om vattendom 

med tillhörande uppgifter. 

4. Samråd 

Dagens möte kan ses som ett tidigt samråds-/uppstartsmöte, eftersom Per Säverot 

från Länsstyrelsen deltar. 

5. Ekonomi 

Finansiering för projektet kommer att ske från staten, men kommunen kommer att 

stå som sökande i ansökan om vattenverksamheten.   

6. Fortsatt arbete  

Det bestäms att COWI bjuder in samtliga närvarande i COWI projektportal för det 

aktuella projektet. Genom projektportalen kan samtliga läsa material och själva 

lägga in material i projektportalens mappstruktur, vilket underlättar projektets ar-

bete. 

Gislaveds kommun och Länsstyrelsen i Jönköping ska lägga in följande material i 

projektportalen: 
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1. Material från klagande Anders Bursell (här ingår omfattande bildmaterial) 

2. Material kring vandringshinder från 80-talet. 

3. Material från Länsstyrelsen i Jönköpings län som Peter tagit fram kring Radan. 

4. Material om nuvarande utskov. 

5. Material från utdrag av ansökan om vattendom från 50-talet (Dnr: 20.5.1957) 

6. Referensuppgifter kring vattenstånd för det utskov som byggdes 1997. 

Per delar ut en mall med specificering av uppgifter som ingår i ett projekt. Denna 

mall ska användas i projektet efter att inventeringen är genomförd. 

När COWI genomfört en inventering och informationsinsamling kan en bättre bild 

av projektet fås och en detaljerad budget och genomförandebeskrivning för fort-

sättningen av projektet kan tas fram, enligt kommuns förslag till uppdragsbeskriv-

ning som tidigare skickats till COWI. Efter en genomgång av dokumentation av 

äldre ansökan om vattendom för Rasjön, sökning av dokumentation/ritningar av det 

gamla utskovet, sökning efter annat material för utredning av ägarförhållanden vid 

utskovet och regleringsrätt för Rasjön kan arbetet fortsätta. Då kommer omfatt-

ningen samt budget fastställas för delmomenten teknisk beskrivning, projektering 

av flödesreglerande utskov och fiskväg vid Rasjöns utlopp samt avbördningsmo-

dell och förslag på vattenregim för Rasjön.  

7. Nästa möte 

Nästa möte bestäms till torsdagen den 24 januari kl. 09.00 på kommunhuset i 

Gislaved. Vid detta möte ska en första litteraturinventering vara genomförd. 

Materialet ska skickas den 21 eller 22 januari till kommunen och Länsstyrelsen för 

genomläsning.  
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Inbjudan till informationsmöte angående Rasjöns reglering 
 

Gislaveds kommun avser att bygga om flödesreglerande utskov och fiskväg i sjön Rasjöns utlopp. 

Avsikten är också att ta fram ett förslag på vattenregim för sjön samt att hos mark- och 

miljödomstolen söka tillstånd för åtgärderna och för Rasjöns framtida reglering (tillstånd för 

vattenverksamhet, så kallad vattendom). Rasjön ligger i Gislaveds och Vaggeryds kommuner. Den 

sökta verksamheten är en del i de åtgärder som görs för att säkra naturvärdena i Rasjön samt ån 

Radan som ligger nedströms Rasjön. 

 

Gislaveds kommun inbjuder härmed till samråd kring den planerade ansökan genom ett 

öppet informationsmöte, tisdagen den 25 juni kl. 18:00, Ekbackens bygdegård, 

Bondstorp. 

 

Syftet med samrådet är att identifiera frågeställningar som är av betydelse vid framtagandet av 

ansökan samt utarbetandet av miljökonsekvensbeskrivningen. Information om verksamheten kommer 

att ges och det finns möjlighet att ställa frågor. 

 

På uppdrag av Gislaveds kommun ansvarar COWI AB för ovan nämnda tillståndsansökan och 

eventuella frågor besvaras av Stina Brask Bilén 010-850 19 22 fram till den 5 juli. Synpunkter kan även 

lämnas skriftligen senast den 11 juli 2013. Dessa skickas till stbn@cowi.se eller COWI AB, Box 

12076, 402 41 Göteborg. Samrådsunderlaget bifogas men går också att finna på www.gislaved.se. 

 

Välkomna! 

 

Bengt-Göran Ericsson 

 

Gislaveds kommun 
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Sammanfattning 

Gislaveds kommun avser bygga om ett flödesreglerande utskov och fiskväg i sjön 

Rasjöns utlopp. Avsikten är också att ta fram ett förslag på vattenregim för sjön 

samt att hos mark- och miljödomstolen söka erforderliga tillstånd för åtgärderna 

och för Rasjöns framtida reglering (tillstånd för vattenverksamhet, så kallad 

vattendom).  

Rasjön ligger i Gislaveds och Vaggeryds kommuner, se figur 1. Den sökta 

verksamheten är en del i de åtgärder som görs för att säkra naturvärdena i Rasjön 

samt ån Radan som ligger nedströms Rasjön.  

För denna verksamhets krävs tillstånd för vattenverksamhet och detta söks hos 

mark- och miljödomstolen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1 Rasjöns placering 

 

Rasjön 
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1 Inledning och bakgrund 

Sjön Rasjön utgör en källsjö till ån Radan som är ett biflöde till Nissan. Radan har 

höga naturvärden med bland annat en egen öringstam och vissa delar utgör 

riksintresse för naturvården. Rasjön ingår även i ett fiskevårdsområde som omfattar 

bland annat Övre och Nedre Radan. Gislaveds kommun är ansvarig för 

kalkningsverksamheten och har under lång tid arbetat med biologiska 

återställningsåtgärder i avrinningsområdet. Flera fiskvägar har byggts och stora 

delar av Radan (övre) har biotopvårdats. 

Det tidigast funna domstolsbeslutet rörande åtgärder i sjön är från 1959. Då 

ansökte ett flertal bolag om tillstånd att reglera Stengårdshultasjön och Rasjön i 

syfte att höja den absoluta lågvattenföringen under tider då lågvatten rådde. Detta 

skulle medföra en förbättring av kvalitet hos kraftverken i Nissan samt utöka den 

totalt uttagbara energimängden i kraftverken. Sökanden drog tillbaks sin ansökan 

men ett omfattande underlag utarbetades och finns kvar. I handlingarna från 1950-

talet finns uppgifter på att sjöns utlopp tidigare (osäkert årtal) har flyttats cirka 400 

meter söderut till nuvarande plats. Syftet med detta kan ha varit lokalt 

vattenkraftuttag. 

1997 byggdes ett flödesreglerande utskov för att säkerställa ett jämnare vattenflöde 

ur Rasjön samt för att höja vattenståndet under torrare perioder för att förbättra 

fiskvandringsmöjligheter. Ingen avsikt fanns att höja högsta nivån för 

vattenståndet. Utskovet var en biologisk återställningsåtgärd i Radan, finansierad 

av Länsstyrelsen med Gislaveds kommun som huvudman. Utskovet urformades 

med en underströmningsöppning. 1998 lades block och sten ut nedströms utskovet 

för att förbättra möjligheterna för fiskvandring. 

Hösten 2008 byggdes en hölja vid utskovet och en lågvattenränna i strömsträckan 

nedströms utskovet.  Underströmningsöppningen hamnade under vattenytan och 

lågflöden koncentrerades till rännan vilket säkrade fri fiskvandring.  

I november 2008 inkom ägarna till fastigheten Bondstorp Sjöbo 1:6, Vaggeryd, 

med en skrivelse angående vattennivån i Rasjön. Enligt skrivelsen har vattennivån 

sedan 2003-2004 fluktuerat på ett sätt som inte förekommit tidigare (4-5 dm mellan 

sommarens lågvatten och höstens/vinterns lågvatten) samt att sjöns högsta 

vattennivå var högre än någonsin. Den höga nivån skulle åstadkomma skador på 

fastighetens strandbrinkar. 
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Länsstyrelsen beslutade om åtgärder för Gislaveds kommun den 2009-02-24. Den 

2009-03-18 överklagade Gislaveds kommun länsstyrelsens beslut i frågan. 

Länsstyrelsen förelade 2009-04-09 Gislaveds kommun om att åtgärder skulle 

utföras senast den 31 maj 2009 genom att sätta upp en pegel i Rasjön för att avläsa 

och journalföra vattenståndsnivåerna i sjön minst i gång/vecka, förutom under den 

period som sjön var isbelagd. Kommunen skulle sedan göra en utvärdering av 

regleringsförhållandena för år 2009, 2010 och 2011 för att sedan redovisa detta till 

länsstyrelsen senast 31 mars 2012. Redovisningen skulle ges in tillsammans med 

en bedömnings om huruvida Rasjöns utflöde skulle förändras för att tillgodose 

förhållandena i Rasjön och Radan.  

Gislaveds kommun placerade ut en pegel i Rasjön 2009-06-03 vid Ormanäset, 

Bondstorp samhälle och vattenståndet har sedan dess uppmätts varje vecka under 

den isfria säsongen samt varannan vecka under issäsongen. Mätningarna visa på ett 

tydligt samband mellan hög nederbörd och högstanivåer i sjön. Nivån på sjön har 

under mätperioden varierat mellan 243,15 m. ö. h. (september 2009 efter en lång 

torrperiod) och 243,52 m. ö. h. efter en lång regnperiod i december 2011. Det 

uppmätta vattenståndet under mätperioden har alltså en variation på 37 cm, vilket 

är en förhållandevis liten vattenståndsvariation.  

I augusti 2012 tog Länsstyrelsen i Jönköpings län ett beslut om att förelägga 

Gislaveds kommun att ta bort den översta sättaren i utskovet. Bakgrunden till 

beslutet var att länsstyrelsen ansåg att man inte kunde utesluta att utskovets 

utformning lett till att högsta vattennivån i sjön hade höjts efter den senaste 

åtgärden som utfördes under 2008.  

Länsstyrelsen har därefter 2012-09-13 beslutat att mätningarna skall fortsätta till 

mars 2014. 

Vattendom för utskovet i Rasjön saknas i dagsläget.  

Detta samrådsunderlag är en del i den tillståndsansökan om vattenverksamhet 

(vattendom) Gislaved kommun avser att söka. 
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2 Administrativa uppgifter 

Verksamhetsutövare: Gislaveds kommun 

Adress: Kommunstyrelsekontoret 

332 80 Gislaved 

Fastighetsbeteckning: Gislaved Tunnabo 1:7 

Vaggeryd Palsbo 2:10 

(avser fastighet där nuvarande utskov 

finns) 

Fastighetsägare: Astrid Johansson/ Bengt Lindkvist/ 

Gerd Lindkvist 

Kontaktperson: Bengt-Göran Ericsson 

Kommunekolog, Gislaveds kommun 

Telefon: 0371-815 78 

Fax: 0371-811 51 

Organisationsnummer: 212000-0514 

Tillsynsmyndighet: Länsstyrelsen Jönköpings län 

Kontaktperson länsstyrelsen: Per Säverot, Fiskerikonsulent. 

036-39 52 84 
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3 Samråd 

I enlighet med miljöbalkens bestämmelser skall samråd hållas med de myndigheter 

och sakägare samt övriga intressenter, som kan komma att beröras av planerad 

verksamhet. Samrådet syftar till att på ett tidigt skede i tillståndsprocessen inhämta 

uppgifter och synpunkter för planerad verksamhet som kommer att ligga till grund 

för framtida ansökningshandlingar och miljökonsekvensbeskrivning (MKB). 

Gislaveds kommun vill genom detta samrådsunderlag informera om planerad 

verksamhet och inhämta relevanta synpunkter för den planerade verksamheten. 

Samrådsprocessen startades med att kommunen genomförde ett första samråd 

2012-12-07 med Länsstyrelsen i Jönköpings län. Protokollet från detta möte 

godkändes av Länsstyrelsen som även tog beslut om betydande miljöpåverkan, 

BMP.  Det beslutet innebär bland annat att utökat samråd skall genomföras med 

berörda. 

Ett utökat samråd med särskilt berörda, sakägare, myndigheter och organisationer 

skall genomföras 2013-06-25. Allmänheten informeras om planerna genom 

kungörelse i dagspress samt möjlighet att ta del av samrådsunderlaget via 

kommunens hemsida och hos kommunen. Därmed ges allmänheten möjlighet att 

inge skriftliga synpunkter samt att delta på samrådsmötet.    

Efter att det utökade samrådet har genomförts kommer en samrådsredovisning att 

skickas in till Länsstyrelsen. I denna skall hela samrådsprocessen redovisas med 

protokoll från möten, deltagarlistor samt beaktande av inkomna frågor/yttranden.  

Samrådsredovisningen kommer även att bifogas ansökan om vattenverksamhet. 

Miljökonsekvensbeskrivningens struktur återfinns i bilaga 2. 
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4 Verksamhetsbeskrivning  

4.1 Allmänt 

Flödet i Rasjön regleras i dag med ett utskov på fastigheterna Gislaved Tunnabo 

1:7 och Vaggeryd Palsbo 2:10. Utskovet är av betong med reglerbara sättare av trä 

som i nuläget är borttagna (figur 2). Övre delen av utskovet är utformat med stora 

öppningar för att kunna hantera eventuellt stora mängder vatten. Nedströms 

utskovet är en cirka 9 meter lång och 4,5 meter bred strömsträcka där tidigare 

höljor och lågflödesränna av sten och block har byggts. Vid fältbesök (april 2013) 

strömmade vatten jämt över hela strömsträckan.  Strömsträckan mynnar i ett 

område av våtmarkskaraktär vilken bedöms ha mycket stor kapacitet att hydrauliskt 

buffra eventuella flödesförändringar från Rasjön. 

 

Figur 2. Nuvarande utskov, april 2013, med del av strömsträckan synlig.  Delen med 

reglerbara sättare är i den vänstra delen av utskovet och de två 

högflödesöppningarna syns tydligt. Foto: COWI AB. 
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4.2 Planerad förändring 

Flödesregimen (avtappningen) och vattenståndet kommer att ha flera syften: 

Vattenstånd. Ett naturligt vattenstånd eftersträvas i Rasjön. Företrädelsevis 

utformas utskovet så sättare och dylikt inte behöver justeras under året. 

Lågvattenföring. Avtappningen kommer att säkerställa att det alltid rinner vatten 

ut ur sjön då en torrläggning av strömsträckan skulle medföra drastiska 

konsekvenser för naturvärdena där. Detta gäller både sommar- som vinterlågvatten. 

Som referens är lågvattenföringen i ett naturligt vattendrag ungefär 30 % av 

medelvattenföringen. 

Öringvandring. Under höstens flöden kommer vattenhastigheten ut ur utskovet 

samt i strömsträckan dimensioneras och utformas så att öring kan vandra upp och 

igenom strömsträcka och utskov.  

4.3 Vattenverksamhet 

Den planerade verksamheten innebär vattenverksamhet och för sådan verksamhet 

skall tillstånd om vattenverksamhet sökas enligt 11 kap 9 § Miljöbalken. 

4.4 Tidplan 

Tillståndsansökan för vattenverksamhet är planerad att inges till Mark- och 

Miljödomstolen under september 2013. Projektering av det nya utskovet beräknar 

man att påbörja efter att domen vunnit laga kraft.  
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5 Områdesbeskrivning 

Rasjön ligger i Gislaveds och Vaggeryds kommun i Jönköpings län, Småland (se 

figur 3). Rasjön ingår i Nissans huvudavrinningsområde. Sjön är ca 18 m djup och 

har en yta på ca 3,9 km
2
. Avvattningen av sjön sker genom vattendraget Radan som 

rinner vidare via Rakalven till Stengårdshultasjön.  

 

Figur 3. Rasjön, Rakalven, Stengårdshultasjön och Radan.  

Rasjöns stränder är mestadels steniga och sandiga med sparsam vegetation och sjön 

omges i huvudsak av barrskog med inslag av myr- och odlingsmark. Sjön är 

utpekad som regionalt värdefullt vatten. 

Rasjön har sitt utlopp i Radan(övre) som i sin tur rinner genom Rakalven och sedan 

vidare ner till Stengårdshultasjön. Utskovet mynnar direkt i en kort strömsträcka 

därefter i en våtmark som första recipient. Radan är 4,3 km lång och dess 

avrinningsområde är 55 km
2
 stort. Närmiljön domineras av barr-, blandskog och 

våtmarker. 
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Rakalven ligger nedströms Rasjön och binds samman med Rasjön genom Radan.  

Radan har sitt utlopp i Stengårdshultasjön. Sjön igår i Nissans vattensystem och 

omges huvudsakligen av barrskog med inslag av blandskog, jordbruks- och 

myrmark. Stränderna är blockiga och relativt branta med inslag av flertalet 

sandstränder. 

5.1 Planer 

5.1.1 Rasjön 

Vaggeryds kommun 

I gällande översiktsplan ÖP 2002 är området vid Bondstorp och området för den 

gamla masugnen markerat som kulturmiljöområde och ett område söder om 

Radan(övre) och Rakalven är markerat som vildmarksliknande område. 

I förslaget till ÖP 2012 för Vaggeryds kommun pekas ett område vid Bondstorp ut 

som kommunala kulturmiljöer. Det samma gäller för ett område i Rasjöns södra del 

där det låg ett gammalt masugnverk som var i bruk mellan 1725-1895. ÖP 2012 

godkändes i kommunfullmäktige men överklagades sedan och ärendet ligger hos 

förvaltningsrätten. Tillsvidare gäller den gamla ÖP 2002.  

En detaljplan för del av Bondstorp 1:28 är under process och gäller en anläggning 

av camping- och stugby. 

Gislaveds kommun 

Rasjön och Radan (nedre) är också utpekade i ÖP 06, vatten, som sjöar och åar 

med högt naturvärde. 

5.1.2 Radan(övre)/Rakalven 

Gislaveds kommun 

Området kring Rakalven är utpekat som värdefull våtmark i ÖP 06, 

riktlinjeområden. 

5.1.3 Stengårdshultasjön 

Gislaveds kommun 

I gällande ÖP 2006 ingår Radan – Svanån – Stengårdshultasjön i riksintresse för 

naturvård. Med Radan menas här nedre Radan.  
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5.2 Värdefull och skyddad natur 

5.2.1 Rasjön 

Rasjön ingår i Nissans vattensystem och har vissa värden ut natursynpunkt. 

Fågelskydd 

Tre öar ligger i Rasjön och är ett fågelskyddsområde. Området är beläget i Rasjöns 

mittersta del och omfattas av Stenöarna och Björkö.  

Värdefulla vatten 

Inom länsstyrelsens miljömålsarbete har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut 

ur natur- och/eller fiskesynvinkel. Rasjön är regionalt värdefull med avseende på 

natur- och fiskevärde med hög grad av naturlighet enligt system Aqua och i sjön 

bedrivs ett betydande fritidsfiske. 

Hotade arter 

I sjön finns svärta, Melanitta fusca, som är en missgynnad (NT) fågelart. 

5.2.2  Radan(övre)/Rakalven 

Värdefulla vatten 

Inom länsstyrelsens miljömålsarbete har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut 

ur natur- och/eller fiskesynvinkel. Övre Radan är regionalt värdefull med avseende 

på hög artdiversitet av fisk. 

5.2.3 Stengårdshultasjön 

Rasjön ingår i Nissans vattensystem och har vissa värden ut natursynpunkt. 

Riksintresse naturvård 

Stengårdshultasjön inklusive Radans nedre delar omfattas av riksintresse naturvård 

med avseende på sjöstorlek, orördhet, genuin öringstam samt flodpärlmusslor. 

Värdefulla vatten 

Inom länsstyrelsens miljömålsarbete har värdefulla sjöar och vattendrag pekats ut 

ur natur- och/eller fiskesynvinkel. Stengårdshultasjön är regionalt värdefull med 

avseende på naturvärde med hög grad av naturlighet enligt system Aqua. 
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6 Påverkan på människors hälsa och miljö 

I den kommande tillståndsprocessen kommer en MKB att tas fram för att 

identifiera och beskriva miljöpåverkan och vilka konsekvenser den planerade 

vattenverksamheten har på människors hälsa och miljö. 
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7 Miljökonsekvensbeskrivning 

Detta samrådsunderlag syftar till att ge information och inhämta synpunkter.  

Den planerade verksamhetens direkta och indirekta påverkan och konsekvenser 

kommer att beskrivas i den MKB som skall upprättas enligt miljöbalkens 

bestämmelser och som utgör en del av tillståndsansökan. Upplägget på MKB 

återfinns i bilaga 2.  

7.1 Undersökningar och utredningar 

I samband med framtagandet av MKB och ansökan om vattendom har ett antal 

undersökningar och utredningar utförts.  

7.1.1 Inmätning av utskov 

För att kunna utforma ett vattenutskov som fyller funktionen såväl som reglerare av 

vattennivån i sjön samt som vandringsväg för bland annat öring, har man mätt in 

det nuvarande utskovets position och exakta utformning.  

7.1.2 Mätning av vattenstånd 

I maj 2009 sattes en pegel upp i Rasjön. Detta var för att mäta sjöns vattennivå för 

2009, 2010 och 2011. Nivån i sjön mättes regelbundet minst en gång i veckan 

under årets isfria period. Detta gjordes för att kunna göra en bedömning av om och 

i så fall hur flödet i utskovet skulle förändras för att tillgodose förhållandena i 

Rasjön samt Radan(övre). Under mätperioden varierade det uppmätta vattenståndet 

med37 cm, vilket klassas som en ganska liten variation. Mätningarna visar 

dessutom ett tydligt samband mellan hög nederbörd och höga nivåer i sjön. 

7.1.3 Historiska vattenstånd 

Data från tidigare vattenståndsmätningar har sammanställts i Bilaga 1. 
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8 Bilagor 

1 Historiska vattenstånd Rasjön  

2 Struktur och upplägg MKB 
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Bilaga 2. MKB struktur 

INNEHÅLL 

Sökanden - Projektorganisation 

1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

1.2  Syfte  

1.3 Avgränsningar  

1.4 Metod 

2. SAMRÅD OCH TILLSTÅND 

2.1 Prövning och tillstånd 

2.2 Samrådsprocessen 

2.3 Samrådets genomförande 

3. ALTERNATIV 

3.1 Huvudalternativ 

3.2 Nollalternativ 

3.3 Studerade och avförda alternativ 

4. VERKSAMHETEN 

4.1 Översiktlig beskrivning 

4.2 Tekniskt utförande 

4.3 Drift och framtida underhåll 

5. ÖVERGRIPANDE FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Det svenska miljömålssystemet 

 5.1.1 Nationella, regionala och lokala miljökvalitetsmål 

5.2 Miljökvalitetsnormer 

 5.2.1 Luft 
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 5.2.2 Buller 

 5.2.3 Vatten 

5.3 Säkerhet och beredskap 

 5.3.1 Allmänt 

 5.3.2 Robusthet och beredskap 

6. NULÄGESBESKRIVNING OCH FÖRVÄNTADE MILJÖKONSEKVENSER 

6.1 Utförda inventeringar och utredningar 

6.2 Rasjön 

 6.2.1 Skyddade natur- och kulturområden 

 6.2.2 Områden av riksintresse 

 6.2.3 Landskapsbild 

 6.2.4 Naturmiljö 

 6.2.5 Friluftsliv och rekreation 

 6.2.6 Kulturmiljö 

 6.2.7 Naturresurser 

 6.2.8 Bebyggelse och boendemiljö 

 6.2.9 Infrastruktur 

 6.2.10 Planförhållanden 

7. SAMLAD BEDÖMNING 

8. REFERENSER 
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Gislaveds kommun Stortorget 1 0371-810 00 kommunen@gislaved.se 212000-0514 Bankgiro 426-7225 

332 80 Gislaved Gislaved 0371-811 51 gislaved.se  

  

 

  

 Till berörda fastighetsägare m fl 

 vid Rasjön 

 

     

 

 

 

 

 

Förlängd tid för att lämna in synpunkter på regleringen av Rasjön 
 

Tiden för att lämna in synpunkter på Rasjöns reglering har förlängts till den 7 augusti 2013.  

 

Synpunkter kan lämnas skriftligen till stbn@cowi.se eller COWI AB, Box 12076, 402 41 Göteborg. 

Samrådsunderlaget finns tillgängligt på www.gislaved.se under Påverka/Planer och förslag. 

  

Med vänlig hälsning 

 

Bengt-Göran Ericsson 

 

Gislaveds kommun 

 

 

 

mailto:stbn@cowi.se
http://www.gislaved.se/
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Anteckningar till samrådsredogörelse. 

Närvarande: Gislaved kommun: Bengt-Göran Ericsson BG, Gunnar Gustafsson GG. Lst: Per Säverot PS , 

Anders Stenström AS. COWI: Anders Olsson AO, Stina Brask-Bilén SB. I övrigt enligt närvarolista. 

Frågor och frågeställare i punktform nedan. I de fall frågare benämns som "okänd" uppfattades inte 

namnet. Svar och svarare i fet text. Beslut som tagits vid sittande möte är understruket.  Anteckningar 

gjordes av AO och SB. 

_______________________________________________________________________________ 

1. Kaffe och bulle serveras kl 1800. 

2. BG välkomnar och inleder. 

3. Kort presentation av kommunen, lst och Cowi 

4. BG bakgrund 

5. PS genomgång fiskevård F-län och övre Nissan 

6. SB genomgång processerna vattenverksamhet 

7. AO genomgång samrådsunderlaget 

8. Blev fortsatt frågestund. BG sammanfattade. Tack! 

9. Avslut ca kl 2045. 

_______________________________________________________________________________ 

Frågor 

 Okänd: 10 juni sista dag för synpunkter enligt annons?  BG: 11 juli är korrekt datum 

 Anders Bursell: varför inte genomfört 2007-2008? BG: start 1997: bedömdes ingen 

påverkan allm/ensk intressen, ingen MB fanns då. 2008 gjordes en komplettering av 

tidigare åtgärder. Görs om nu! PS: åtgärder innan MB gjordes ofta utan tillstånd. 

 Okänd: för kort synpunktstid till 11 juli. SB: anstånd möjlighet! AS och BG: beslut om ny 

sista dag för synpunkter: 7 augusti.  

 A Bursell: lst har beslutat om vattenståndsmätningar till 15 mars 2014. Varför tidigarelagd 

anmälansprocess? AS: ärendet pågår till domslut vilket är efter den 15 mars 2014.  

 A Bursell: Anser att Gislaved har bråttom med ansökan. Kommer med skriftlig inlaga. 

 Jörgen Karlsson, Svalviken. Bott sedan 1961: Tycker inte sjön skall sänkas. 

 Okänd: Otydlig om … Lägg inte locket på. Det är ju det här som vi ska diskutera i kväll. 

 AO pratar om sin del.  Underlaget, historik. 

 Jerry Isaksson: Man kunde tidigare sätta in ett spett i anläggningen och höja och sänka 

nivån. 60-talet. Riktiga dammluckor.  

 Terje Sandberg: År 1975-77 fanns ett cirka 200 mm rör som bottenutskov. 

 Jerry Isaksson. Stämmer avläsningen av pegeln? De senaste åren är inte högsta nivån med 

på mätningen. Jag har mätt själv. Även på vintern. Den som säger att sjön inte är höjd 

ljuger. Sjön är höjd ca 20 cm. Hösten 2011 har sjön aldrig varit så hög som då. Jag 

ifrågasätter nivån i sjön. Pegeln är sönderbruten efter isen. Det finns inget på pegeln som 

gör att man kan läsa av med den noggrannheten. Det stämmer inte. GG: pegeln är satt av 

Skanska. Fiskevårdsföreningen har varit med och bestämt platsen. Avläsning har skett 

varje vecks på sommar varannan vecka på vintern. Avläst hela vintern. Inmätt av de som 
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jobbar med höjdmätningar på Gislaveds kommun. GG kommer att undersöka om pegeln 

är skadad. 

 Jerry Isaksson: Vart på pegeln läser man av? GG: högsta höjd på pegeln är inmätt. AO: 

högsta höjd över havet.  

 Jerry Isaksson: Jag har foton och inmätningar. 

 Jörgen Karlsson: du kan ju se på stenarna vilka nivåer sjön har och har haft. 

 Jerry: i dag är sjön rätt normal i nivån. 

 A Bjursell: 2 saker. Originalanteckningar från fiskevårdsföreningen. Noterar att mellan 5-11 

dec första mätåret steg sjön 10 cm. Mätningarna skall tas med en nypa salt. Jag 

underkänner mätsystemet. 

 Alf Linnarsson: Exakt samma nivå 70-80 talet. Sedan reglering har sjön stigit 40 cm. 

 AO går vidare med vattenståndsmätningar och resultat från dessa.  

 Terje Sandberg: du menar att det är samma nivå i sjön som det har varit tidigare? AO: ja 

enligt mätningarna. 

 Jonny Karlsson. Men varför är vi här i dag och diskuterar tidigare vattennivåer? Är det för 

att en enda person har överklagat? 

 Okänd: Vad är en vattendom? AS förklarar kortfattat. PS: man får definierade 

dämningsgränser, högst och lägsta nivå och sedan skall man hålla sig inom dessa 

mätvärden. Det skall definieras i en vattendom. Detta beror på att man många gånger 

tidigare inte har sökt vattendom och inte gjort rätt utifrån sjöns välbefinnande. 

 AS: säger att vi ses här i dag för att kunna få fram synpunkter på vilken nivå som kan 

tänkas vara den rätta för sjön och för att få fram andra åsikter som kan vara viktiga i 

bestämningen av vilken nivå sjön skall ha. Alla åsikter skall bearbetas i ansökan. 

 Jörgen: 1994 var sjön väldigt grund. Det gick att gå på stenar i sjön. Man kan ju inte sänka 

sjön så pass att den får en för låg nivå på sommaren. AO berättar varför. Det finns alltid en 

naturlig nivå. Det kan komma torrår och blötår och pga av detta skall man söka för en bra 

tappningsregim som gör att alla torr och våtår kan omfattas av dessa nivåer. Sjön skall 

inte torka ur eller ej heller svämmas över. 

 Jörgen: sjön växer igen och blir grundare. Slemmigare och sanden är borta. AO: delvis 

naturlig process. Landhöjning, igenväxning. En sjö växer alltid igen. Det finna torrår och 

våtår, klimatförändringar, större vågbildningar. Mäter man under en blåsig dag kan det 

säkerligen skilja minst 10 cm mellan södra och norra delen. 

 Okänd: Men mätningar sedan 50-talet borde gå att förlita sig på. 

 AO:  vindpåverkan ger förmodligen stor påverkan på nivån i sjön. Man få se trender. 

 Jonny Karlsson, nu borde ju sjön vara lägre efter att man tog bort den övre plankan. 

 AO: visar bild där plankan låg och dimensioner. Tillsammans med stenarna och plankan. 

 BG: bryter för att ta nya tag med frågor och inlägg. 

 Sune Johansson man måste korrelera med nederbörd. Under 10-12 år så har det varit 

många år med 1000 mm regn. Medelnederbörden 2011 och 2012 har påverkat sjöns nivå. 

Dessutom är vikarna förstörda. Vi lade ut ryssjor förr och vikar är nu igenväxta sedan 50-60 

talet. Ytan har minskat med 50 ha. Sågviken, Skäkteviken, Hålarboviken inte mkt kvar av 

dessa. Jag har uppdrag från LST att ha koll på fiskljusen. Ingen erosion på fiskeljusöarna, de 

tre öarna.  Jag tror inte att fiskljusen mår bra av en sänkning av sjön. AO: om nederbörden 
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kommer jämt över året kan det påverka sjöns nivå men om det kommer tillfälligt så kan 

det bli en tillfällig höjning av sjön. Vad det gäller igenväxningen så låter det mycket. 

 A Bjursell: pratat med Mark och miljödomstolen som säger att vattendom krävs. Visar SMHI 

modellerade flödessiffror.  

 Okänd: vi har haft de värsta vindarna sedan sextiotalet. Och all skog som har huggits ner. 

Någonstans skall ju vattnet ta vägen. 2004 översvämningar i hela småland. Vi får mer 

nederbörd än tidigare. Vissa perioder stiger vattnet med 10 cm. Snön från vintrarna måste 

ta vägen någonstans. 

 SB: lämna alla synpunkter skriftligt! 

 Jerry I: på långö har det alltid funnits en badstrans. I år finns det en badstrand. Mellan 

öarna har det funnits en ö. Att träden välter beror på blåsten men även pga att de står i 

vatten. Hela näset mellan övarna är borta. En udde åt anders bursells till tallarna ligger rakt 

i sydväster, hög sjö har gjort att denna ätits upp. Dagen nivå högst 2011, 46 cm lägre idag. 

 Jonny Karlsson: Vilka tycker att det är problem med vattennivån i sjön? Hur många? Utifrån 

dagens nivå den 25/6 2013. 

 Anders Bursell: den vattennivå som vi har idag är en absolut bästa högsta vattennivå. 

Handuppräckning. Vilka tycker att den är bra idag? 

 AS: tillägg till ansökningsprocessen. I ansökan från kommunen kommer det att finns med 

en nivå som förslag på sjön beräknad och framtagen från gamla data. Det handlar inte 

bara om att tycka att det är högt eller lågt, utan det gäller att presentera ett 

skadeståndsanspråk som ska kunna övertyga MD om att var och en som har en synpunkt 

på nivån har rätt till en ekonomisk ersättning. 

 Svart tröja. Vem räknade ut för 20 år sedan vilken nivå som var bra? Det måste finnas ett 

skrivet underlag om detta. Varför och hur? Det skall finnas hos Gislaveds kommun. 

 PS: det finns extremt sparsamt med data från den perioden. Nivån togs fram i samråd 

med fiskeföreningen. Det är en jättebrist. 

 svart tröja: finns mått på detta? 

 Sune J: vi var utkallade till ett möte innan arbetet påbörjades. Konsulterna bestämde nivån 

och försökte hitta den nivå som rådde innan. PS: motivet till utskovet har inte med sjön 

att göra. Man vill säkerställa ett flöde ner i Radan. Ur fiskperspektivet så är sjöns nivå 

ointressant för det är inte motivet men det blir konsekvensen. Motivet till att skapa 

denna var fiskevård. 

 Svart tröja: klar att du värnar om fiskarna. Det är ju bara Bjursell som är aggressiv. Kan man 

inte bara lösa hans problem på hans fastighet. 

 BG: arbetet måste lagligförklaras. Det kan inte finnas ett utskov utan vattendom med 

regleringar. Därför söker vi efter historiska nivåer och naturliga flödesnivåer. Det är 

eftersträvansvärt. Man ska tillvara ta intressen och tillgodose de som går. Men det finns 

en massa olika åsikter men det är inte vi som avgör utan det är MD. VI kan inte fixa lite 

här och lite där. 

 Svart tröja: vi kan ju inte sänka sjön så pass att vi får gå på stenar i sjön. 

 Svart tröja: vi kan ju inte fortsätta sänka sjön 

 Jonny Karlsson har en gjuten brygga från 1953. Den skulle man kunna gå på året runt. Helt 

orörd.  

 Jörgen Eriksson: titta på stenarna. 
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 Jonny Karlsson: sjön är för låg idag. 

 BG dagens nivå är ett resultat av den åtgärd som gjordes när plankan rycktes. Inget säger 

att det är den gällande nivån. Så blev det av akutåtgärden. 

 BG. Det är inte stor skillnad ni från 50 talet. Utskovet har ju fungerat bra. Nu är träluckan 

borttagen och det rinner ut en massa vatten. Tänk om det blir en torrsommar, kan 

innebära problem. 

 AO: dagens höjd på sjön. Nu har vi hat en sen vår. Sommarlågvattnet inträffar juli-

augusti. Och det kan mycket väl sjuka mer än 2 dm och då rinner inget vatten ut ur sjön 

och det vill vi undvika. Höstregnet kommer och höjer vattenståndet samt vågor och vind 

på det under hösten. Frågan "Är dagens vattennivå bra?" kan tolkas olika. Menar man 

vattenståndet i dag att det är bra för att vara i juni eller som ett maxvattenstånd. Om det 

skall gälla även för hösten så måste vi tappa ur så mycket vatten att det blir mycket 

mindre vatten i sjön. Det är viktigt att tänka på hur frågan skall tolkas. Ni som bor vid 

sjön vet ju bättre hur variationen är över året och mellan åren. Men när ni funderar på 

vilket som är bra så ta med även hhv och lv. Utskovet kan utformas utifrån behoven och 

hur det ska regleras. Ur sjöns naturliga tillstånd så är det bra med mycket vatten i sjön. 

 Jörgen Eriksson: erosionsskydda hans tomt då och höj sjön. 

 Okänd: är alla fiskare inbjuda? 

 AO alla fastighetsägare runt sjön är kallade, Nissans vattenråd, samhällsföreningen, 

fiskevårdsområdesföreningen. PS:  FVOF  skall representera alla fiskare för alla skall vara 

medlemmar. 

 BG: någon som anser att fler saknas?  

 Anders Eiger: Utloppet designas som sjön är i dag +- 20 cm 

 AO: Ska inte regleras med sättare utan skall konstrueras så att det sköter sig självt. Det 

finns olika sätta att designa utskovet på.  

 Anders Eiger: vi har ett märke i sjön som nu har kommit fram som markera nivåer från förr. 

Djupet nu är lagom. 

 Jörgen: lägger ni den på den nivån som det är idag så kommer ju sjön att sjunka 3 dm till 

under sommaren och hösten. Nivån är högre på våren och sjunker man kan ju inte sänka 

nivån hur mycket som helst. 

 Anders Eigerskog: nu syns märket. Ringen. Förr fanns det en sandstrand hos oss. 

 Svarta tröjan: som sune säger om det har försvunnit 50 ha så har ju även stränderna 

försvunnit. 

 AO: stränder som har försvunnit rapporteras i norra delen. Är det någon i södra delen 

som har haft sandstrand? 

 svart tröjan. När man tappade vatten så fanns strand i söder på 60 talet. 

 Jörgen Eriksson. Stränderna är borta då det växer igen. 

 Sievert fråga till Jerry: Gick det att gå? 

 Jerry: Jag är inte ute efter att sänka nivån. I dag är de lite under normal nivå. Men man ska 

inte gå upp så som det har varit under de senaste åren för så eroderar det. Jag vill rädda 

öarna. 

 Jörgen Eriksson. Är detta sommarnivån? Då blir det ju för lågt längre fram i sommaren. 

 Jerry: jag vill ha normal nivå och inte sänka sjön. 
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 BG: vi har ju äldre mätningar. Variationerna är väldigt liten och Jerry du påstår att vi inte 

har fångat de högsta nivåerna. Den naturliga variationen är väldigt liten i denna sjön. I 

andra sjöar kan det röra sig om flera meter. Men ni menar ett det rör sig om en större 

variatonen är vad vi mätt upp? 

 Bengt Pettersson: nivån har aldrig varit uppe i högsta nivån i öppningen. 

 AO: det finns möjlighet att bli en annan design på utskovet. 

 Jerry. Det var varit mer vatten som flödat tidigare 

 AO: tidigare (till höst 2012) låg det en bräda i utkastet plus stenar i en pol för fisket. Det 

var tidigare trögare för vattnet att rinna ut. Överströmningsöppningen begränsar högsta 

högvattnet i sjön om det inte kommer extremt mycket vatten i sjön.  

 Jerry: men stenarna bromsar ju upp vattnet och gör att flödet blir trögare. 

 Anders: det gäller när det är lite vatten i sjön. Vid högvatten så har detta ingen betydelse 

efter som det rinner fritt ut ur överströmningsöppningarna. 

 Svart tröja. Kan man inte bara bredda överströmningsöppningarna då? PS: ja 

 Svart tröja: det gör att sjön kan tappa vatten mycket fortare. 

 BG: vi ska hitta en högsta och lägsta nivå som fungerar. 

 Sievert Iverskog: flöjeln som 70 talet anlades och de gjorde fiskevårdsföreningen, jag 

anmärkte på att det var för smalt men ingen lyssnade. Gäller detta utskovet. 

 PS: det utskovet som är idag eller det som var med de reglerande luckorna? (inget svar) 

 Sievert Iverskog: sågverket har bra nivå nu.  

 Lena Lövgren: önskar skriftligt meddelande till sakägare när huvudförhandlingar skall börja. 

 BG avslutar och tackar för visat intresse. 
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Box 12076 

402 41 Göteborg 
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 SIDA 1/1 

1 Deltagare 

Namn Fastighet/adress Företag/organisation 

Bengt-Göran Eriksson   Gislaveds kommun 

Gunnar Gustavsson   Gislaveds kommun 

Per Säverot   LST Jönköping 

Anders Stenström   LST Jönköping 

Anders Olsson   COWI 

Stina Brask Bilén   COWI 

Terje Sandberg Palsbo 2:14   

Lena Lövgren Palsbo 2:14   

Sven åke Claesson Rasten 1:1   

Anders Bursell Bondstrop Sjöbo 1:6   

Kenny Andersson Hålabo 1:30   

Alf Linnarsson Bogla 1:5   

Agneta Linnarsson Bogla 1:5   

Magnus Ljunggren   Vaggeryds kommun 

DELTAGARLISTA SAMRÅDSMÖTE 25 JUNI 2013 

TITEL Delatagarlista samrådsmöte 25 juni 2013 

DATUM 5. juli 2013 

UTARBETAD Stina Brask Bilén, COWI 

PROJEKTNR. 164690 
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 SIDA 2/2 

Bengt Lindkvist Palsbo 2:10, Tunabo 17   

Gerd Lindkvist Palsbo 2:10   

Anders Iwerskog Sjöbo 1:33   

Ann Britt Weinerling Palsbo Norrgård 2:13   

Eva Erhardt Hasselstigen 4   

Bo Erhardt Hasselstigen 4   

Kurt Malm Hålabo 1:11   

Sivert Iverskog Sjöbo 1:32   

Joel Ljungberg Sörängsliden 12   

Bengt Pettersson  Bogla 1:6   

Hans-Åke Eskilsson Sjöbo 1:23   

Gerhard Johansson Sjöbo 1:11   

Anders Hugosson Tunabo 1:5   

Jerry Isaksson Sjöbo 1:17   

Johnny Karlsson Skäkteviken 7   

Jan Jungåker Sjöbo 1:24   

Jörgen Karlsson Svalviken 14:1   

Leif Nätterdal Svalviken Bondstorp 5:1   

Lennart Fransson Bogla 1:11   

Agneta Philip Hålabo 1:19   

Pelle Philip Hålabo 1:19   
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 SIDA 3/3 

Sunde Johansson Klockarstigen 10   

Henrik Weinerling   Bondstorps Samh. 

förening 

 





    Bondstorp 20130806. 

 

 Synpunkter angående Rasjöns reglering. 

I dagsläget är vattennivån i Rasjön väldigt lågt enligt pegelmätningen. 

BondstorpsBygdens Samhällsförening har uthyrning av båtplatser en del av dessa påverkas av det  

låga vattenståndet. 

 

Styrelsen föreslår ett maximalt vattenstånd på 70 cm. mätt vid pegeln. 

 

Hälsningar 

AnnBritt Weinerling 

Sekr. 

Palsbo Norrgård 

562 91 MÅNSARP. 

annbrittweinerlinglive.se 

tel.0393-400 30. 

  

 

 

 

  





































Fastighetsägare    Palsbo, Vaggeryd 

Palsbo 2:14     2013 08 05 

Vaggeryds kommun 

     Covi 

 

Våra synpunkter angående reglering av Rasjön Vaggeryds/Gislaveds kommun. 

 

Vi motsäger oss av en sänkning p.g.a. följande: 

Ett fastställande av en vattendom för Rasjön, med ett lägre vattenstånd än det var vid vårt 

möte v25, skulle få stora konsekvenser. 

Vattnet har sjunkit ca 10-12 cm sedan v 25. Sedan pollen föll över sjön i månadskiftet 

maj/juni har vattenståndet förändrats ca  -18 cm. Som mätmått har vi tittat på avlagringarna på 

vår mur. Denna pollenrand syns tydligt = garanterad sänkning av vattennivån. 

Sjön kan inte sänkas ytterligare. Vår åsikt är att det vattenstånd som fanns v25 är ett absolut 

minimått som aldrig skall understigas. Dags datum är sjön för låg. Bland annat har stenar 

kommit att påverka för båtägare, då de ligger mycket närmare ytan nu. 

Fastighetsägaren som har problem m erosion får vidtaga åtgärder såsom mur eller vågbrytare 

ur egen kassa. Vi och flertalet fastighetsägare har tidigare fått vidtaga dessa åtgärder och 

dessutom bekostat dessa. 

Förslag till åtgärder: Bredda utskovet på höger sida på höger sida från sjöns håll. Detta för att 

vattnet skall ha snabbare avrinning vid skyfall och för att snabbt reglera högt vattenstånd 

Ni bör besöka området då förutsättningarna ändrats. Kontakta gärna oss så kan vi visa. 

Vi vill ha information i ärendet fortskridande via mail eller vanlig postgång. Se nedan 

Med vänliga hälsningar! 

Fastighetsägare Palsbo 2:14 Vaggeryd 

 

Terje Sandberg                   se nedan - Lena 

Lena Lövgren lena.lovgrennhr@hotmail.se   Vändgatan 5 562 31 Norrahammar 

Petra Sandberg petra_sand@hotmail.com       Västergatan 20 413 13 Göteborg 

Johan Sandberg nahojas@hotmail.com             Mellangatan 17c  554 51 Jönköping 

Jakob Sandberg                  akebergsand@hotmail.com    h Dammgatan 9    556 28 Jönköping 
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 ADRESS COWI AB 

Skärgårdsgatan 1 

Box 12076 

402 41 Göteborg 

 

 TEL 010 850 10 00 

 FAX 010 850 10 10 

 WWW cowi.se 

PROJEKTNR. 164690 

DOKUMENTNR.  

VERSION  

UTGIVNINGSDATUM  

UTARBETAD Stina Brask Bilén 

GRANSKAD  

GODKÄND  

 

Inkomna synpunkter vid telefonsamtal med Lennart Larsson 13-07-05 

Strandlinjen slutar i dag i dy på grund av en sänkning av sjöns vattennivå. Om vat-

tennivån sänks med ytterligare 20-30 cm, så kommer det att komma fram mer dy i 

strandkanten. Sa har det inte varit förr. Vattnet är mycket lägre nu än tidigare. 

För 38 år sedan så slog Lennart vassen med lie i strandkanten vid hans vik men i 

dag är vassen borta. 

Lennart anser att den nuvarande vattennivån är för låg och att den inte bör sänkas 

ytterligare, utan snarare höjas. 

LENNART LARSSON 

INKOMNA SYNPUNKTER SAMRÅD 
RASJÖN 
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Anders Bursell 
 

Raviken, Bondstorp, 562 91 Månsarp 

0393 – 400 84, 070 – 655 38 88, anders@bursell.se 

 

 

COWI AB 

Box 12076 

402 41 Göteborg                                            Raviken, Bondstorp, 31 juli 2013 

 

RASJÖN, GISLAVEDS KOMMUN 

(Åtta sidor) 

 

Hej 

 

Jag vill bekräfta min inställning till Rasjöns nivå som jag uttryckte den vid 

informationsmötet i Bondstorp den 26 juni 2013: 

En lämplig högsta nivå är den som rådde just denna dag. Lägsta nivå, 

medelnivå eller fluktationer, liksom vattenföringen i Radan, fiskvandring etc har jag 

inga som helst synpunkter på. 

 

Nivån med avseende på erosion av vår fastighet 

Siffror som de som förekommer i underlaget till informationsmötet, liksom 

exempelvis mätningsprotokollen de senaste åren, är svåra att applicera. För att så att 

säga få en referens konstruerade jag en liten jämförelseanordning. 

Bildserien är tagen helgen efter informationsmötet, alltså den 30 juni 2013. 

Ytan var då 3,5 cm lägre än den första maj, vilket i sin tur var ca 20 cm lägre än vid 

isläggningen någon månad efter det att Gislaved korrigerat utloppet.   

(Den första siffran är mätt på en ”pegel” fäst vid en bottenfast brygga, den 

andra siffran är en uppskattning.) 
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Anders Bursell 

 

 

 
Läktens vänsterände ligger precis där strandbrinken börjar. Sandstranden är ca 1,2 

meter från vattenbrynet till stenarna. 

 

 

Läkten ligger i  våg. 
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Anders Bursell 
 
 

 

Den 30 juni 2013 låg vattenytan 15 cm under strandbrinken. Omvänt följer, att en 

höjning med 15 cm innebär att sjön bryter direkt mot brinken vilket den inte håller 

för. Detta har visats i tidigare bilder men hur det ser ut tål att upprepas. För att inte 

framstå som en kverulant som enbart talar i egen sak väljer jag en nog så dramatisk 

bild från en av öarna: 
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Anders Bursell 

 

 

Norra udden av södra Långön, mars 2011. Foto: Jerry Isaksson. (Fastigheten är en 

samfällighet.) 

 

Lutning, läge 

Redan vid fältmötet med Länsstyrelsen och kommunen den 16 oktober 2012 

påpekades att sjön kan ”luta” med både en och två decimeter. Detta bekräftas i 

informationsunderlaget. 

Man bör hålla i minnet att vår fastighet ligger vid sjöns extrema norra ände, 

och att alltså lutningen bör vara maximal just här. 

Detta bör ni i ansökan definierar nivåerna – att om den sökta nivån avser den 

vid utskovet kommer den samtidigt att tidvis hamna en, två eller kanske fler 

decimetrar högre här uppe i norr. 

 

Utsatthet 

Vår fastighet Bondstorp Sjöbo 1:6 har en strand i 90 graders vinkel mot de 

förhärskande sydvästliga vindarna. Under de flesta stormar bygger vågorna upp 

under ca tre kilometer och når avsevärd höjd. Stranden är långgrund, vilket 

ytterligare påverkar våghöjden. 

Frågan är om någon annan strand är mer utsatt. Detta i sin tur medför att vi 

med skärpa vill framhålla behovet av en säkerhetsmarginal. 
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Anders Bursell 

 

 
 

Vågbrytning direkt mot vår strandbrink, oktober 2010. Notera björkarna.Jämför 

gärna med den första bilden, och notera den totala avsaknaden av strand. 

 

Fiskvård, fiskevårdsområdesföreningen 

Det bärande skälet för ombyggnaden av utskovet 2007, och för att lägga ut en hölja 

omedelbart nedströms året efter, var att öka fiskvandringen i Radan upp till sjön. Om 

detta har jag inga synpunkter. 

Enligt handlingar hos kommunen var Rasjöns fiskevårdsområdesförening ivriga 

påhejare. Föreningen förespråkade också en höjning av sjön. 

Några formella protokoll, minnesanteckningar eller annat finns inte hos 

kommunen. Märkligt nog finns de inte heller hos föreningen. Föreningen tycks i 

sammanhanget vara identisk med dess dåvarande ordförande, Sune Johansson. 

Under vintern och våren 2012-13 har jag från några kringboende hört 

synpunkten att sportfisket försämrats. Saken lär ha diskuterats vid föreningens 

årsmöte i mars 2013. Dess ordförande bör ge besked. 

Eftersom knappast något annat än ett höjt vattenstånd inträffat de senaste 

åren misstänker jag ett samband mellan de högre nivåerna och sportfisket. 

 

Kringboendes synpunkter 

I en odaterad rapport men skriven efter ombyggnaden i oktober 2008, från 

Emåförbundet / Peter  Johansson hänvisas till att ”vattenägarna och 

sommarstugeägarna upplevde att nivån i sjön var för hög sommartid”.  (Observera 

den bestämda formen; antyder att en icke definierad grupp eller rentav samtliga har 

den synpunkten.) Någon som helst dokumentation om detta saknas. Gunnar 

Gustavsson bekräftar vid telefonsamtal att den troliga källan är samma Sune 

Johansson, men tillägger att fler kontakter med sommarstugeägare och andra 
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naturligtvis kan ha förekommit. 

Några mer allmänna synpunkter på att sjön var för låg före 2007/08 har 

åtminstone inte vi noterat.  

 

Medveten höjning? 

I handling efter handling upprepas mantrat att det aldrig var meningen att höja sjön, 

men att man inte kan utesluta att åtgärderna 07 och 08 bidragit till en sådan. 

Lusläser man papperen tonar en delvis annan bild fram: 

 

• I en handanteckning  daterad  98.12.08 (alltså efter det Länsstyrelsen blivit 

uppmärksammad men innan de fattat första beslut om mätning) och med Sune 

Johanssons namn överst läser vi: ”OBS: Det var 3 cm kvar i Juni 1998, då det var 

högsommar Q bör hålet minskas!!”           

 

•  I samma rapport från Emåförbundet som refereras till ovan läser vi att (…vattnet 

rinner ut genom en underströmningsöppning när vattenytan nått ner till den nya 

nivån som styr sjöns yta). Fortsättningen lyder (sic!): ”Denna nya nivå ligger något 

över sjöns normalvattenyta.”     

 

”Det blev som det blev” 

Som framgår inte minst i ert underlag till informationsmötet finns inga säkra 

historiska nivåer för Rasjön belagda., och alltså inte heller någon ”normalvattenyta.” 

Dessvärre är det så, att inte ens nivån vid tiden för byggnation mättes in (trots 

att det är verksamhetsutövarens skyldighet). På handlingar refereras till diverse 

nivåer som rådde, men de relateras enbart till det tidigare utskovet. 

 

• I en odaterad skiss över (det tillänkta?) visas VY 6.6 (år?) och till HHVY.  

 

• I en odaterad handanteckning, illustrerad med ett foto taget 25 maj 2004, skrivs om 

”Utskov nr 1 gjuts i en höjd något över normal vattennivå. 

 

•  Samma formulering finns i en odaterad handling om en inventering av utloppet 

97.01.30. 

 

• I en mer detaljerad men odaterad ritning/skiss över det nya utloppet framgår att 

utskovet skall ligga ”+9700” men inte över vad. Samt, samma ritning, att (underkant 

sättare)”måste kollas när sjöns vattenstånd är som lägst”. 

 

Flödena 

Uppenbarligen hamnade utskovet för högt. Höljan under det bromsade flödet. Att så 

var fallet bekräftas av att när en sättare och höljan togs bort sjönk sjön under vintern. 
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Men lika uppenbart förmår det nya utkoppet inte svälja tillrinnande vatten och 

nederbörd. Ambitionen om jämnare nivå resulterade därför i allt högre nivåer. Vi kan  

därför se fram mot att sjön visserligen är två eller tre decimeter lägre än i oktober 

2012, men också att den kommer att återhöjas när höstregnen sätter in. 

Enligt SMHI är medelflödena som följer, modellerade siffror. Inte i någon 

handling jag fått ta del av finns de nämnda, och inte heller någon konstruktion som 

visar vilka flöden utskovet dimensionerats för. 

HQ50  1,53 m3/s 

HQ10  1,24 

HQ2   0,91 

MHQ  0,94 

MQ  0,31 

MLQ  0,05 

 

Fluktationer idag 

Den här sommaren ser regnmängderna (överst) och vattennivån ut som nedan. 

Siffrorna är centimeter. 

 

 
 

Det förefaller som om dagens utförande – med borttagen sättare och rensad hölja – 

sväljer motsvarande ca 3 cm per vecka – sommartid, med hög avdunstning 

Om fluktationen fram till nästa vinterns högvatten följer den tidigare 

mätserien kan jag se fram mot cirka 25 - 30 cm högre nivå då, vilket innebär att den 

hamnar 10 - 15 cm över  den av mig förepråkade maxnivån och att den alltså, 

återigen, når upp till vår strandbrink (se de första bilderna). 

 

Utövarens ansvar 

Ombyggnationen av utskovet 2007 och anordnandet av hölja året efter var 

tillståndspliktigt. Korrigeringen som måste göras nu är också tillståndspliktig, och det  
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är huvudsakligen därför, inte på grund av något slags samhällsansvar eller omsorg om 

fiskebeståndet, som kommunen avser att söka ett sådant. 

Men det fanns alltså inte då. Ingen inventering, ingen konsekvensbeskrivning, 

ingen miljökonsekvensanalys, ingen eller i vart fall bristande dokumentation. 

Vid prövning av de redan uppkomna skadorna har därför Gislaveds kommun 

ansvaret, och det är Gislaved som skall visa vilka förhållanden som rådde innan 

åtgärderna vidtogs. (Och det är jag som är bevisskyldig att mina skador verkligen 

beror på verksamhetsutövarens åtgärder.) 

 

Sammanfattning 

Vad rätt tanken var, vad fel det blev. Gör om, gör rätt! 

Utgå inte från de högre nivåer som rådde 2008 – 2012, utan från vad som är rimligt 

för alla intressen i framtiden. 

Sjön skall inte sänkas – men maxnivån måste återställas! 

 

Med vänliga hälsningar 

 

  

 

 

Anders Bursell  

 

    Eva Bursell 

./. 
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GISLAVEDS KOMMUN 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL  
 

Sammanträdesdatum 

Sida 

1 

 2009-03-17  

 

Justerares underskrift Utdragsbestyrkande 

  

 

 Ksau §67   Dnr:  KS.2009.69   00 

  

 Beslut angående vattennivån i Rasjön, Gislaveds och Vaggeryds kommun   

 

Ksau §67  2009-03-17  Ärendebeskrivning 

 Länsstyrelsen beslutade den 24 februari 2009 att förelägga Gislaved kommun, 

Tekniska kontoret, med stöd av 26 kap. 9§ och med hänvisning till 19§ miljö-

balken att vidta följande åtgärder: 
 

 att senast 31 maj 2009 sätta upp en pegel i Rasjön. Pegeln ska 
sitta på en plats som är väl synlig och tillgänglig för kontroll 
och avläsning. Pegeln ska mätas in och höjdnivån ska anges 
enligt rikets höjdsystem RH70. 

 att på pegeln särskilt ange höjden på pegelns överkant. 

 att vattenståndsnivån ska journalföras minst en gång i 
veckan. Journalen ska sparas i minst 5 år. Journalen ska 
finnas tillgänglig då tillsynsmyndigheten begär uppgifter ur 
denna. 

 att kommunen vid behov ska utnyttja det nya utskovets 
regleringsmöjligheter för att på så sätt motverka påverkan på 
miljön runt Rasjön. 

Tekniska kontoret har tagit fram förslag till skrivning för överklagande av 
länsstyrelsens beslut från den 24 februari 2009.  

Kommunens sammanfattande yrkanden är följande: 
 Mottagare av beslutet bör ändras från Gislaveds kommun, 

tekniska kontoret till Gislaveds kommun. 
 Avläsning och journalföring av vattenstånd bör vintertid (vid 

isbelagd sjöyta) normalt räcka att utföra var fjortonde dag. 
 Justering av flödet i utskovet som byggdes 1997 bör ske i samråd 

med länsstyrelsen och först efter långvarig mätning av 
vattenstånd, minst 3 år.  

 Naturvärden och vattenföring i Radan bör vägas in i beslutet 
gentemot Rasjöns vattenstånd och naturvärden. 

 
Beslutsunderlag 
Länsstyrelsens beslut avseende vattennivån i Rasjön, Gislaveds och 
Vaggeryds kommun, daterat den 24 februari 2009 
Överklagande över länsstyrelsens beslut daterat den 17 mars 2009 
 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar 

 

att överklaga beslutet angående vattennivån i Rasjön, Gislaveds kommun, 

samt 
 

att anmäla beslutet till kommunstyrelsen. 
 

 

Expedieras till: 

Tekniska kontoret 

Kommunstyrelsen 

Länsstyrelsen i Jönköpings län 

Akten 
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Datum Avläst nivå Vind Övrigt Pegelnivå = 244,10 m.ö.h vid toppen av pegeln = 242,60    
2009-06-03 243,17 m.ö.h vid skalans +-0
2009-06-10 243,18

2009-06-17 243,19 Pegel placering: X=6386354, Y=1386907
2009-06-24 243,19

2009-07-01 243,16

2009-07-08 243,16

2009-07-15 243,18

2009-07-22 243,18

2009-07-29 243,18

2009-08-05 243,2

2009-08-12 243,17

2009-08-19 243,16

2009-08-26 243,16

2009-09-02 243,15

2009-09-09 243,17

2009-09-16 243,17

2009-09-23 243,16

2009-09-30 243,16

2009-10-07 243,18

2009-10-14 243,2

2009-10-21 243,23

2009-10-28 243,28

2009-11-04 243,29

2009-11-11 243,32

2009-11-18 243,35

2009-11-25 243,42

2009-12-02 243,47

2009-12-09 243,41

2009-12-16 243,36

2009-12-19 243,36 Isläggning

2009-12-30 243,36 IS

2010-01-13 243,36 IS

2010-01-27 243,35 IS
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2010-02-10 243,35 IS

2010-02-24 243,35 IS

2010-03-10 243,35 IS

2010-03-23 243,32 IS

2010-03-30 243,46 islossning

2010-04-07 243,46 islossning

2010-04-14 243,4 Isfritt

2010-04-21 243,34

2010-04-28 243,31

2010-05-05 243,29

2010-05-12 243,26

2010-05-19 243,28

2010-05-26 243,28

2010-06-02 243,25

2010-06-09 243,24

2010-06-16 243,34

2010-06-25 243,3

2010-06-30 243,26

2010-07-07 243,22

2010-07-14 243,17

2010-07-21 243,16

2010-07-28 243,19

2010-08-04 243,24

2010-08-11 243,28

2010-08-18 243,31

2010-08-25 243,34

2010-09-01 243,38

2010-09-08 243,33

2010-09-15 243,3

2010-09-22 243,39

2010-09-29 243,35

2010-10-06 243,3

2010-10-13 243,3

2010-10-20 243,29

2010-10-27 243,39

2010-11-03 243,4



2010-11-10 243,38

2010-11-17 243,43

2010-11-24 243,41

2010-11-26 243,41 Isläggning

2010-12-08 243,42 Is

2010-12-22 243,42 Is

2011-01-05 243,41 Is

2011-01-19 243,36 Is

2011-02-02 243,37 Is

2011-02-16 243,39 Is

2011-03-02 243,41 Is

2011-03-16 243,4 Is

2011-03-30 243,38 Is

2011-04-06 243,43 Islossning börjar

2011-04-13 243,4 Isfritt

2011-04-20 243,34

2011-04-27 243,3

2011-05-04 243,26

2011-05-11 243,22

2011-05-18 243,22

2011-05-25 243,23

2011-06-01 243,2

2011-06-08 243,18

2011-06-15 243,3

2011-06-22 243,35

2011-06-29 243,38

2011-07-06 243,33

2011-07-13 243,28

2011-07-20 243,3

2011-07-27 243,3

2011-08-03 243,28

2011-08-10 243,32

2011-08-17 243,3

2011-08-24 243,3

2011-08-31 243,32

2011-09-07 243,35



2011-09-14 243,38

2011-09-25 243,4

2011-10-02 243,38

2011-10-09 243,38

2011-10-16 243,34

2011-10-23 243,36

2011-10-30 243,39

2011-11-06 243,34

2011-11-14 243,3

2011-11-20 243,3

2011-11-27 243,35

2011-12-04 243,4

2011-12-11 243,5

2011-12-18 243,52

2011-12-25 243,46

2011-12-31 243,46 Tunt istäcke

2012-01-08 243,48 Tunt istäcke

2012-01-15 243,48 Tunt istäcke

2012-01-28 243,4 Tunt istäcke

2012-02-12 243,4 Tunt istäcke

2012-02-26 243,32 Tunt istäcke

2012-03-11 243,3 Tunt istäcke

2012-03-24 243,28 Sjön isfri

2012-04-01 243,27

2012-04-08 243,26

2012-04-15 243,28

2012-04-22 243,26

2012-04-29 243,29

2012-05-06 243,26

2012-05-13 243,31

2012-05-20 243,29

2012-05-27 243,28

2012-06-03 243,25

2012-06-10 243,25

2012-06-17 243,28

2012-06-24 243,3



2012-06-30 243,36

2012-07-08 243,38

2012-07-16 243,38

2012-07-22 243,34

2012-07-29 243,3

2012-08-05 243,26

2012-08-12 243,3

2012-08-19 243,26

2012-08-26 243,25

2012-09-02 243,24

2012-09-09 243,18

2012-09-16 243,18

2012-09-23 243,28

2012-09-30 243,4

2012-10-06 243,39 Uppehåll

2012-10-07 243,38 Uppehåll

2012-10-08 243,37 Uppehåll

2012-10-09 243,37 Regn

2012-10-10 243,36 Uppehåll

2012-10-11 243,35 Uppehåll

2012-10-13 243,34 Regn

2012-10-14 243,36 Regn

2012-10-15 243,38 Regn

2012-10-16 243,38 Uppehåll

2012-10-17 243,38 Regn

2012-10-18 243,4 Regn

2012-10-19 243,41 Regn

2012-10-20 243,39 Uppehåll

2012-10-22 243,37 Uppehåll

2012-10-23 243,36 Uppehåll

2012-11-01 243,3

2012-11-02 243,3 Regn

2012-11-03 243,31 Regn

2012-11-05 243,3

2012-11-06 243,3

2012-11-07 243,3 Regn



2012-11-08 243,32 Regn

2012-11-09 243,33 Regn

2012-11-10 243,31 Uppehåll

2012-11-11 243,31 Regn

2012-11-12 243,3 Uppehåll

2012-11-13 243,3 Uppehåll

2012-11-14 243,3 Uppehåll

2012-11-16 243,3 Regn

2012-11-17 243,3 Uppehåll

2012-11-18 243,3 Regn

2012-11-19 243,29 Uppehåll

2012-11-23 243,28 Uppehåll

2012-11-25 243,26 Uppehåll

2012-11-26 243,29 Regn

2012-11-27 243,32 Regn

2012-11-29 243,34 Uppehåll

2012-11-30 243,33 Uppehåll

2012-12-02 243,32 Isläggning

2012-12-09 243,32 Is 

2012-12-23 243,3 Is

2012-12-31 243,34 Isfritt runt pegel

2013-01-06 243,36 is

2013-01-20 243,38 is

2013-02-03 243,26 is

2013-02-17 243,28 is

2013-03-03 243,28 is

2013-04-19 243,15 isfritt

2013-04-21 243,15 västlig vind

2013-04-28 243,15 västlig vind

2013-05-05 243,13 sydvästlig vind

2013-05-12 243,1 lugnt

2013-05-21 243,1 lugnt

2013-05-29 243,1 nordvästlig vind

2013-06-04 243,11 svag nordvästlig vind

2013-06-11 243,07 sydvästlig vind

2013-06-18 243,05



2013-06-21 243,04

2013-06-30 243,06 lugnt

2013-07-07 243,04 sydlig

2013-07-13 243,02

2013-07-23 242,94 sydlig

2013-07-28 242,93 lugnt, mätstickan har lossnat

2013-08-04 242,98 lugnt

2013-08-11 243 lugnt

2013-08-27 243,04 lugnt

2013-09-04 243,04 lugnt

2013-09-12 243,06 lugnt

2013-09-22 243,06 västlig

2013-10-27 243,18 mittenskalan på den nya pegelnNy pegel ÖK skala 244,08

2013-11-03 243,28 sydlig

2013-11-10 243,36 svag nordlig

2013-11-17 243,37 lugnt

2013-11-24 243,37 nordvästlig

2013-12-01 243,38

2013-12-08 243,38 is runt pegeln

2013-12-16 243,4 sydlig

2013-12-23 243,42 sydvästlig

2013-12-29 243,5 kraftig sydvästlig

2014-01-07 243,48 sydväst

2014-01-12 243,51 sydväst

2014-01-19 243,5 is isläggning hela sjön 22/1

2014-01-26 243,49 is

2014-02-09 243,38 is

2014-02-23 243,46 is

2014-03-09 243,43 isfritt sydlig vindisfritt 3/3

2014-03-16 243,38

MEDEL 243,297572
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §481 Dnr: KS.2009.69 00

Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Rasjön

Ärendebeskrivning
Rasjön är belägen på gränsen mellan Gislaveds och Vaggeryds kommuner och
utgör källsjö i Radans vattensystem. Gislaveds kommun har sedan början av
1990-talet haft ansvaret för kalkning och biologiska återställningsåtgärder i sjön.
1997 byggdes ett flödereglerande utskov i sjöns utlopp för att säkerställa ett
jämnare vattenflöde nerströms i Radan. Utskovet var en del i de biologiska
återställningsåtgärderna i Radans vattensystem, finansierade av länsstyrelsen
och med Gislaveds kommun som huvudman. Utskovet blev dock inte
passerbart för vandrande fisk utan 2008 kompletterades utskovet med en hölja
nerströms fördämningen.

2008 inkom till länsstyrelsen klagomål på vattenivåerna i sjön från en
fastighetsägare i den norra delen av sjön. Vattennivåerna i sjön ansågs orsaka
erosionsskador i strandzonen på fastigheten. Länsstyrelsen förelade 2009
Gislaveds kommun att fram till 2012 mäta och utvärdera vattenståndet i sjön.
Utvärderingen konstaterade att det inte gick att utesluta att högsta nivån på
vattenståndet i Rasjön har höjts genom kommunens åtgärder vid utskovet men
det gick heller inte att fastställa att så var fallet. Ytterligare klagomål inkom
2012 och Gislaveds kommun har satt in tillfälliga åtgärder och bland annat
sänkt nivån på utskovet. Genomförda åtgärder är fastlagda i beslut av
länsstyrelsen. I besluten finns också ett åtagande för kommunen att utreda och
fastställa sjöns framtida reglering.

Sjön saknar vattendom då de åtgärder som genomförts tidigare inte ansågs
påverka enskilda eller allmänna intressen. Gislaveds kommun har efter
klagomålen 2012 påbörjat en process med att ta fram ett förslag på hur sjön
ska regleras i syfte att söka tillstånd enligt miljöbalken för verksamheten. En
samrådsprocess har genomförts.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2014 presenterades ett
förslag till ansökan.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen den 4 november 2014, § 421
Kommunstyrelsen den 18 november 2014, § 451
MKB Rasjön, daterad den 17 november 2014
Ansökan om tillstånd för vattenverksamhet i Rasjön, daterad den 10 november
2014

Yrkande
Carina Johansson (C) med instämmande av Lennart Kastberg (KD), Marie
Johansson (S), Göran Scott (M), Erik Andersson (K), Robert Erlandsson (MP)
och Lars Park (FP): Bifall till förslaget.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att ansöka om tillstånd till vattenverksamhet hos Mark- och miljödomstolen
enligt framtaget förslag till ansökan daterad den 10 november 2014, samt
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Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks § 481 (forts.)

att godkänna förslag till rådighetsavtal med ägarna till fastigheterna Palsbo
2:2 och 2:10 i Vaggeryds kommun och Tunnabo 1:7 i Gislaveds kommun.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige
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Till 
Mark- och miljödomstolen 
Växjö tingsrätt 
 

SÖKANDE 

 
Gislaved kommun 
332 80 Gislaved 
Org. nr: 212000-0514 
 
 
 
Ombud:  
 
Ewa Bergwall 
COWI AB 
Skärgårdsgatan 1 
Box 12076 
414 58  GÖTEBORG 

 

SAKEN 

Ansökan gäller tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap miljöbalken samt förordning (1998:1388) 
om vattenverksamheter på fastigheterna Gislaved Tunnabo 1:7, Gislaveds kommun samt 
Vaggeryd Palsbo 2:10, Vaggeryds kommun, Jönköping län. 
 
Vidare anmäls genom denna ansökan vattenverksamhet enligt 11 kap. 9a § miljöbalken.  
 

YRKANDEN 

Gislaveds kommun yrkar att mark- och miljödomstolen lämnar Gislaveds kommun tillstånd enligt 
miljöbalken  
 

• att i enlighet med vad som närmare beskrivs i ansökan med bilagor inom fastigheterna 
Gislaved Tunnabo 1:7, Gislaveds kommun samt Vaggeryd Palsbo 2:10, Vaggeryds 



 

 

kommun, genomföra återställande av en hölja med fiskvandringsväg i strömsträckan från 
Rasjön. Medelvattennivån ska fastläggas till 243,30 (motivering). 
 

• Gislaveds kommun yrkar vidare att mark- och miljödomstolen behandlar vidlagda anmälan 
om vattenverksamhet gällande nedborrning av pegel för mätning av vattenståndet (se 
bilagor X-X). 

 
Allt i huvudsaklig överensstämmelse med vad kommunen redovisat i ansökningshandlingarna. 
 

BERÖRT VATTENOMRÅDE 

Det berörda vattenområdet är Rasjön i Gislaveds och Vaggeryds kommuner. Rasjön ingår i 
Nissans vattensystem och är belägen strax väster om Bondstorps samhälle. Sjön utgör en källsjö 
till ån Radan som är ett biflöde till Nissan. Radan har höga naturvärden med bland annat en egen 
öringstam och vissa delar utgör riksintresse för naturvården. Rasjön ingår även i ett 
fiskevårdsområde som omfattar Rasjön och Rakalven med mellanliggande åsträcka. 

BERÖRDA FASTIGHETSÄGARE 

Berörda fastighetsägare (sakägare) finns i bilaga X. 

NYTTJANDERÄTTSINNEHAVARE 

fiskerättsägare, servitutsinnehavare, arrendatorer etc. 

RÅDIGHET 

Syftet med ansökan är att säkerställa vattenflödet nedströms och fiskeribiologin i Rasjön 
(uppströms). Då detta är åtgärder som är önskvärda från allmän miljösynpunkt samt främjar fisket 
har sökanden (som kommun) allmän rådighet. Dock har även nyttjanderättsavtal ingåtts med 
berörda fastighetsägare.  
 

SKADEERSÄTTNING MM (JUSTERAS SENARE) 

Åtgärderna kommer att utföras under en begränsad tid och endast inom fastigheter vilka ägs av 
kommunen. 
 
Fisk – intrång under anläggningstiden, bättre efteråt med vandringsvägar och hölja (jämnare 
vattenflöde). De åtgärder som omfattas av ansökan medför ingen ersättningsgill skada för berörda 
sakägare. 
 



 

 

TIDIGARE PRÖVNING 

Det tidigast funna domstolsbeslutet rörande åtgärder i sjön är från 1959. Då ansökte ett flertal 
bolag om tillstånd att reglera Stengårdshultasjön och Rasjön i syfte att höja den absoluta 
lågvattenföringen under tider då lågvatten rådde. Detta skulle medföra en förbättring av kvalitet hos 
kraftverken i Nissan samt utöka den totalt uttagbara energimängden i kraftverken. Denna ansökan 
drogs dock tillbaka. 
 
Rasjön har tidigare reglerats genom åtgärder utförda av okända verksamhetsutövare fram till dess 
kommunen engagerade sig i saken1997. I dagsläget föreligger inget tillstånd för pågående 
vattenverksamhet. 
 
Nu aktuella ansökan om tillstånd till vattenverksamhet har inte ansetts utgöra betydande 
miljöpåverkan, se länsstyrelsens beslut den 2 juli 2014, bilaga X. 

UTVECKLING AV ANSÖKAN 

1. Orientering 

1.1 Allmänt om sökanden 
 
Sökanden är Gislaveds kommun, Jönköpings län. Kommunen ingår i den så kallade GGVV-
regionen, mer känd som Gnosjöregionen, och har en folkmängd på ca 29 000. Kommunen har en 
totalyta på 1220 km², vilket gör den till den 92 största i Sverige. I kommunen finns 388 sjöar, där de 
största är Bolmen, Fegen, Majsjön och Nissasjöarna. Nissan flyter genom kommunen på sin väg 
från högmossen väster om Taberg till utloppet vid Halmstad.  

1.2 Miljödomstolens behörighet 
 
Mark- och miljödomstolen vid Växjö tingsrätt är tillståndsmyndighet i fråga om den ansökta 
återställandet av utskovet i Rasjön, som utgör tillståndspliktig vattenverksamhet enligt 11 kap 
miljöbalken. Den andra vattenverksamheten som planeras (pegel för mätning av vattenstånd) torde 
endast vara anmälningspliktig, men då de sker i samband med den återställandet av utskovet ingår 
även denna i föreliggande ansökan. 

1.3 Ansökans utformning 
 
Ansökan består av denna ansökningshandling med översiktskartor Bilaga X [?], 
miljökonsekvensbeskrivning inkl teknisk beskrivning, Bilaga X, med delutredningar (pegel) Bilaga 
X-X,  fastighetskarta samt fastighetsförteckning, Bilaga X, samt samrådsredogörelse, Bilaga X. 
 
Bilagorna utgör en integrerad del av ansökan och åberopas generellt. 
 
Till ansökan bifogas även en anmälan om vattenverksamhet gällande en pegel för mätning av 
vattenståndet. 
 

1.4 Omgivningsbeskrivning 
 



 

 

Sjön Rasjön ligger i Gislaveds och i Vaggeryds kommuner, se Fel! Hittar inte referenskälla.. 
Rasjön ingår i Nissans vattensystem och är belägen strax väster om Bondstorps samhälle. Sjön 
utgör en källsjö till ån Radan som är ett biflöde till Nissan. I den södra delen av sjön finns ett 
vattenutskov och syftet med detta utskov är att reglera sjöns flöde och säkra vattennivåerna 
nedströms. 
 
Sjön är en näringsfattig klarvattensjö med ett största djup på ca 18 m samt med en yta på ca 4,1 
km², samt en omsättningstid på 2,1 år. Avvattningen av sjön sker genom vattendraget Radan som 
rinner vidare via Rakalven till Stengårdshultasjön. Rasjön har vissa värden ut natursynpunkt och 
innehar hög grad av naturlighet enligt system Aqua (Det svenska verktyget för 
naturvärdesbedömningar av sjöar och vattendrag, framtaget av Naturvårdsverket Rapport 5157, 
2001). Den ekologiska statusen i sjön är god med avseende på bottenlevande smådjur samt hög 
med avseende på fisksamhällen. 
 
En ökad skogsavverkning samt ökad avrinning i området har påverkat sjön under en lång tid. Detta 
har förändrat förhållandena i sjön med avseende på erosion, pH, brunifiering, igenväxning med 
mera. Tidigare var växtligheten i Rasjön annorlunda och siktdjupet större. 
 
Rasjön har tidigare reglerats genom åtgärder utförda av okända verksamhetsutövare och innan 
kommunen engagerade sig i utskovet fanns ett utskov av okänt datum som var i mycket dåligt 
skick. 1997 anlades ett flödesreglerande utskov för att säkerställa ett jämnare vattenflöde ut ur 
Rasjön samt för att höja vattenståndet under torrare perioder för att förbättra 
fiskvandringsmöjligheter. 
 
Kring Rasjön finns både permanenta och fritidsbostäder. Samhället Bondstorp, på sjöns östra sida, 
är det största samhället med ca 175 invånare. 
 
1.4.1 Fisk och fiske 
 
Radan har höga naturvärden med bland annat en egen öringstam och vissa delar utgör 
riksintresse för naturvården. Rasjön ingår även i ett fiskevårdsområde som omfattar Rasjön och 
Rakalven med mellanliggande åsträcka. Gislaveds kommun är ansvarig för kalkningsverksam-
heten i området och har under lång tid arbetat med biologiska återställningsåtgärder i 
avrinningsområdet. Flera fiskvägar har byggts och stora delar av övre delen av Radan har 
biotopvårdats. 
 
Förutom öringstammen har en ökat tillgång på gös noterats samt ål, sik, gädda, sutare, lake och 
aborre. 
 

1.5 Verksamhetsbeskrivning 
 
1.5.1 Utskov 
 
Utskovet i Rasjön kommer att återställas till den utformning den hade 2008, dvs. till det utformning 
det hade vid tidpunkten för senaste beslut. Generellt kan följande sägas. 
 
Block och sten läggs ut bakom utskovet för att minska hastigheten på vattenflödet och uppnå en 
långsammare avtappning samt för att skapa en hoppgrop och strömfåra för fisken att vandra i. Vid 
nedläggningen av sten används grävskopa, och material från närområdet används för att ge höljan 
ett så naturligt utseende som möjligt. Utskovet säkras med en låsanordning som fästs i nuvarande 



 

 

betongkonstruktion. Låsanordningen kommer ej att påverka utskovets funktion och innebär ej 
heller någon påverkan på den omgivande miljön. 
 
För utförligare beskrivning av utskovet som sådant hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen, 
Bilaga X. 
 
Ett avtal skall träffas med lämplig resurs som ansvarar för skötseln av utskovet enligt en 
framarbetad plan. Avtal skall upprättas med fastighetsägaren om tillgänglighet för skötsel. 
 
1.5.2 Pegel 
 
En pegel är en mätsticka, ungefär som en stor linjal, för bestämning av vattennivån i vattendrag. 
Pegeln utgörs av en cirkulär stålrörspåle som borras ned i sjöbotten. 
 
Pegeln ska anläggas på fastigheten Bondstorp 3:54, dvs i den norra delen av sjön, och kommer ha 
samma läge som nuvarande pegel. Enligt länsstyrelsens beslut av den 9 april 2009 ska en pegel 
finnas i Rasjön för att mäta vattennivån.  
 

1.6 Alternativ 
 
2.1.1 Nollalternativ 
 
Som gällande nollatlernativ används den utformning av utskovet som uppfördes år 2008. Detta är 
dock inte den nuvarande utformningen av utskovet, utan den senast fastslagna utformningen som 
tagits fram av Gislaved kommun. Efter denna tidpunkt har utskovets utseende, av olika icke 
varaktiga orsaker, förändrats. Därför har 2008 års utformning av utskovet valts som nollalternativ.  
 
2.1.2 Alternativ 1 och 2 
 
Dessa alternativ utgörs av 2008 års utformning men med breddad högflödesöppning. Alternativ 1 
har ett extra utskov och alternativ 2 har två extra utskov. Modellering gjordes utifrån de två olika 
alternativen, och resultatet visade att en breddning av utskoven med ett eller två ytterligare utskov 
endast har en begränsad påverkan på periodvisa höga vattennivåer med maximalt ca 6 cm. I 
perioder med lågvatten, har de extra utskoven ingen effekt, då vattnet enbart flödar genom 
underströmningsöppningen. 
 
2.1.3 Alternativ 3, nuvarande utformning 
 
Detta alternativ är den utformning som föreligger i dagsläget. Denna utformning säkerställer dock 
inte ett jämnt flöde till de viktiga vattendragen nedströms Rasjön. 
 
2.1.4 Sökt alternativ (nollalternativet) 
 
Det sökta alternativet innebär att utformningen av utskovet återställs till 2008 års utformning. Vid 
högre vattenföring skall vattnet rinna över hela stenbädden och höljan, vilken inte hindrar sjöns 
avtappning vid höga nivåer över överströmningsöppnngen. 

2. Förväntad miljöpåverkan 
 
I bilagd miljökonsekvensbeskrivning redovisas verksamhetens miljöpåverkan, se Bilaga X. 
Sammanfattningsvis kan följande sägas. 



 

 

2.1 Hydrografi 
 
Med föreslage utformning av utskovet kommer skillnaderna i vattenstånd för sjön inte att påverkas 
Temporära högvattennivåer kommer fortfarande att regleras som tidigare genom de två 
överflödesöppningarna. Vattenflödet nedströms kommer att säkras genom ett jämnare flöde av 
vatten ner till nedströms liggande vattendrag. 

2.2 Biologi 
 
Möjligheten för fisk att vandra upp i Rasjön kommer att öka, då tillkomsten av höljan gör att 
hastigheten på vattnet ut ur underströmningsöppningen kommer att minska samtidigt som en 
strömfåra för vandring kommer att anläggas. Vattenflödet nedströms kommer att säkras och 
underlätta för fiskvandring i hela det sammankopplade vattensystemet. 

 

2.3 Miljömål 
 
En bedömning har gjorts av de planerade åtgärdernas förenlighet med nationella miljömålen och 
de nationella, regionala och nationella miljömål som är relevanta för projektet har sammanfattats. 
För en närmare redogörelse hänvisas till miljökonsekvensbeskrivningen, Bilaga X. 

2.4 MKN 
 
Verksamhetens påverkan på miljökvalitetsnormerna är enbart riktad mot MKN för vatten. Luft och 
buller påverkas inte av verksamheten. Regleringen av Rasjön och dess flöde nedströms påverkar 
MKN för vattenpositivt genom att man bibehåller den goda statusen som vattenförekomsten har i 
dag. 

3. Tillåtlighetsfrågor  

3.1 Tillåtlighet enligt 2 kap miljöbalken 
 
3.1.1 Kunskapskravet 
 
Kunskapskravet innebär att personal som arbetar med miljöfarlig verksamhet ska ha den kunskap 
som behövs för att skydda människors hälsa och miljön mot skada eller olägenhet. 
 
Sökanden har långvarig erfarenhet av nu aktuell vattenverksamhet. Vad gäller vattenverksamheten 
anlitar sökanden i sin tur kompetent och kunnig personal med för verksamheten relevant 
utbildning. Sökanden gör med anledning härav gällande att kunskapskravet uppfylls. 
 
3.1.2 Försiktighetsprincipen, principen om bästa möjliga teknik 
 
Sökanden kommer att agera restriktivt vid ombyggnad samt drift av utskovet samt pegeln. 
Inspektion av utskov samt pegel kommer att genomföras kontinuerligt.  
 
I allt övrigt följer sökanden noggrant eventuell teknikutveckling på området och förbehåller sig 
därför rätten att använda annan, bättre teknik om sådan utvecklas. 
 



 

 

3.1.3 Hushållnings- och kretsloppsreglerna  
 
De planerade åtgärderna utgör en viktig parameter i den långsiktiga naturvården. Åtgärderna syftar 
till att bibehålla en lämplig nivå i Rasjön samt skapa bättre förutsättningar för fisk och fisket samt 
befrämja djurlivet. 
 
3.1.4 Val av plats 
 
För varje verksamhet eller åtgärd som tar i anspråk ett vattenområde skall väljas en plats som är 
lämplig med hänsyn till att ändamålet ska kunna uppnås med minst intrång och olägenhet för 
människors hälsa och miljön.  
 
Utskovet finns i Rasjön lägst belägna del och vid utloppet mot övrigt sjösystem. Utskovet är 
således placerat på ett sådant ställe att något annat ej kan komma ifråga. 

3.2 Prövning enligt 7 kap. miljöbalken 
 
3.2.1 Strandskydd 
 
Området är redan ianspråktaget på ett sådant sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Vidare utgör verksamheten en sådan anordning som avses i 7 kap. 16 § 
miljöbalken och som inte kräver dispens. 
 

3.3 Tillåtlighet enligt 11 kap. miljöbalken 
 
Åtgärderna syftar till att säkerställa en lämplig vattennivå i Rasjön , men även i vattensystem 
nedströms. Vidare syftar åtgärderna till att säkerställa framförallt det marina djurlivet, genom 
skapandet av vandringsvägar och ett mjukare vattenflöde för att fiskar på så sätt ska kunna vandra 
uppåt i vattensystemet. Det är sökandens uppfattning att nyttan av åtgärderna ur ett 
samhällsekonomiskt perspektiv överväger de kostnader som åtgärderna är förenade med. 
 

3.4 Tillåtlighet enligt 16 kap. miljöbalken 
 
3.2.1 Tidsbegränsning av tillståndet 
 
Sökanden anser inte att det föreligger skäl att tidsbegränsa tillståndet. 
 

3.5 Sammanfattning 
 
Sammanfattningsvis anser sökanden att alla tillämpliga tillåtlighetskrav i miljöbalken är uppfylld. 
 

4. Samråd 
 
En redogörelse för det samråd som skett inför ansökan framgår av Bilaga X. Här har också 
sammanställts de huvudsakliga synpunkterna som inkommit till projektet och hur dessa beaktats 
av sökanden. 
 



 

 

Som framgår av handlingarna har omfattande samråd skett med en mängd olika intressen, 
inledningsvis genom ett första samråd och därefter genom ett utökat samråd när åtgärderna 
konkretiserats. Sökanden har upplevt samrådet som konstruktivt och givande och det har även 
resulterat i ett flertal anpassningar av de ansökta åtgärderna. 
 

5. Kontroll 
 
Kontroll av verksamheten kommer att ske enligt bifogat kontrollprogram. Kontroll av verksamheten 
kommer vidare att ske utifrån kraven i förordningen (1998:901) om verksamhetsutövares 
egenkontroll.  
 

6. Övrigt 
 
Som lämplig ortstidning för kungörelse av tillståndsansökan och miljökonsekvensbeskrivning 
föreslås Värnamo Nyheter och Jönköpings Posten. 
 
Som aktförvarare föreslås Gislaveds kommun. 
 
Ombud för sökanden är Ewa Bergwall, telefon 010-850 2047, e-post: ewbe@cowi.se 
 
 
Stockholm den        /       2014 
 
 
 
---------------------------------------------------------------- 
Namnförtydligande 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bilagor 
Bilaga 1: Registreringsbevis 
Bilaga 2: Karta över området 
Bilaga 3: Miljökonsekvensbeskrivning inkl teknisk beskrivning 
Bilaga 4: Samrådsredogörelse inkl sakägarförteckning 
Bilaga 5: förslag till kontrollprogram 
  
 
 
 



 

 

 
 

 



 

 

     

 

 

 

 

Rådighetsavtal 

Bengt Lindkvist, Gerd Lindkvist och Christina Johansson medger härmed Gislaved kommun rätt att 

inom vattenområde som ingår i fastigheterna Palsbo 2:2 och 2:10 i Vaggeryds kommun och Tunnabo 

1:7 i Gislaveds kommun bibehålla och sköta Rasjöns utskov till Radan nedströms. Läget för utskovet 

framgår av bifogad karta, bilaga 1. 

Innan anläggnings- eller betydande skötselåtgärder vidtas ska Gislaveds kommun samråda med 

fastighetsägaren om formerna för åtgärdens genomförande.   

En förutsättning för detta rådighetsmedgivande är dels att Gislaved kommun erhåller erforderliga 

myndighetstillstånd för utskovet samt dels att skötseln bedrivs i enlighet med givna tillstånd. 

 

Gislaved          den   / 

 

 

………………………………………    

För Gislaved kommun 

 

 

 

  den / 

 

 

………………………………………   …………………………………… 

Bengt Lindkvist    Gerd Lindkvist 

 

 

……………………………………… 

Christina Johansson 





_____________________________________________________________________________________________________1

Fritidsnämndens normer
för kommunala bidrag

Idrottsföreningar

Antagen KF 30§ 2014-02-27
Antagen FN 1§ 2014-01-07



_____________________________________________________________________________________________________2

ALLMÄNNA BIDRAGSBESTÄMMELSER

Bidragsberättigade föreningar

En ungdomsorganisation definieras som en förening som bedriver verksamhet
för ungdomar i åldern 7 – 25 år. När en förening uppfyller ställda kriterier kan
den ansöka och bli godkänd som en bidragsberättigad ungdomsförening.

1. Bidragssökande förening ska ha kommunen som hemort och vara
verksam i Gislaveds kommun.

2. Bidrag ska sökas av huvudföreningens styrelse, ej av sektion eller avdelning.

3. Sökande förening måste uppfylla följande villkor:
a) vara öppen för alla och uppbyggd enligt demokratiska principer,
b) ska ha en vald styrelse och antagna stadgar,
c) ska vara ansluten till statsbidragsberättigad riksorganisation,
d) ska kunna redovisa minst tio (10) aktiva medlemmar, i åldern 7 – 25 år,

samt minst 150 genomförda deltagaraktiviteter per år,
e) ska ha sina medlemmar registrerade i medlemsmatrikel och uttaga

medlemsavgift. Den som erhåller medlemskap av tillfällig karaktär såsom
bingomedlem, supportermedlem, o.d. räknas inte som medlem,

f) ska ha konto eller giro i föreningens namn,
g) ska vara registrerad av fritidskontoret,
h) ska ha en fungerande e-postadress till en företrädare för föreningen eller

e-postadress knuten till föreningen.
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4. För lämnade uppgifter i bidragsansökan ansvarar genom underskrift den
person som föreningen utsett att teckna föreningens firma.

5. Med ansökan om grundbidrag skall årligen följa verksamhetsberättelse,
ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

6. Förening som godkänns som bidragsberättigad förening erhåller
kommunalt bidrag tidigast tre månader efter beslutsdatum.
Vid förhyrning av kommunal idrottslokal får föreningen den
subventionerade taxan, tidigast tre månader efter godkänt beslutsdatum.

Förening som inte uppfyller bidragskraven kommer att underkännas som
bidragsberättigad förening. För att åter godkännas krävs en förnyad
ansökan.

7. Om föreningen beviljats bidrag och har skuld till kommunen äger
kommunen rätt att reglera skulden innan bidraget utbetalas.

8. Bidrag enligt dessa bestämmelser utgår ej till föreningar som för
motsvarande ändamål erhållit bidrag av skattemedel från annan kommunal
nämnd eller motsvarande. Förening som är godkänd av fritidsnämnden får
inte söka bidrag hos annan kommunal nämnd.

9. Förening som beviljas bidrag har en skyldighet att ställa sina räkenskaper,
protokoll och övriga handlingar till förfogande på ett sätt som
fritidsnämnden bestämmer.

10. Felaktiga uppgifter i ansökan kan medföra att bidraget reduceras alternativt
uteblir helt. Fritidsnämnden kommer i sådana fall att ta ställning till om
kommunen kräver återbetalning av felaktigt erhållna bidrag samt om
förening skall stängas av som bidragsberättigad förening.

11. Kommunfullmäktige anger årligen de ekonomiska ramarna för kommunens
stöd till de lokala föreningarnas ungdomsverksamhet.

12. Undantag från bidrags villkoren kan medges efter prövning i
fritidsnämnden.
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Bidragsformer

Försent inkommen ansökan riskerar att avslås. Senaste ansökningsdatum är
angivet vid respektive bidragsart.
Kommunalt bidrag kan beviljas i följande former:

1. Grundbidrag:
Senast 15 mars för en etablerad förening.
Grundbidrag fungerar också som startbidrag.
Nystartad förening kan söka grundbidrag när som helst under året.

2. Lokalt aktivitetsbidrag:
Senast 15 februari och 15 augusti.

3. Drog- och mobbningspolicy:
Senast den 15 mars.

4. Trafikpolicy
Senast 30 november

5. Ledarutbildningsbidrag:
Senast 60 dagar efter avslutad utbildning/kurs.

6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler:
Senast 15 mars.

7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar:
Senast 15 mars.

8. Investeringsbidrag:
Senast 15 mars. (avser ansökan för nästkommande år)

9. Fritidsnämndens förfogande (kan sökas när som helst under året)
10. Spontan- och/eller uddaverksamheter:

Senast 15 mars.
11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar



5

1. Grundbidrag

Förening som uppfyller kriterierna i allmänna bestämmelser erhåller ett årligt
grundbidrag med 1 000 kronor efter ansökan. Bidragsansökan kan ske på
speciell blankett eller digitalt via interbook på kommunens hemsida och vara
fritidsnämnden tillhanda senast 15 mars varje år. Till ansökan skall bifogas
verksamhetsberättelse, ekonomisk rapport samt revisionsberättelse.

När en förening nybildas skall ansökan om grundbidrag skickas in till
fritidskontoret på avsedd blankett, detta kan göras när som helst under året.
Nybildad förening kan inte söka digitalt.

Grundbidraget fungerar också som startbidrag.

Ansökan skall vara fullständigt ifylld för att behandlas.

Godkänd förening måste årligen redovisa minst 150 deltagaraktiviteter med
deltagare i åldern 7 – 25 år för att vara fortsatt bidragsberättigad.

Föreningen skall bedriva kontinuerlig verksamhet för ungdomar i åldern 7 – 25
år för att vara godkänd som bidragsberättigad. Bidrag utgår tre månader från
den dag föreningen godkänns. Vid förhyrning i kommunal idrottslokal får
förening den subventionerade taxan tre månader efter ett godkännande.

Fritidsnämnden kan, efter speciell prövning, medge undantag från dessa
bestämmelser.
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2. Lokalt aktivitetsbidrag

Det finns två olika aktivitetsbidrag. Det kommunala söker föreningen hos
kommunen och det statliga hos hos RF (riksidrottsförbundet).

Vad gäller för det kommunala aktivitetsbidraget
En sammankomst skall uppfylla alla de krav som gäller för erhållande av statligt
aktivitetsbidrag. Miniantalet för godkänd grupp är tre personer. Åldersgränserna
för det kommunala aktivitetsbidraget är 7 – 25 år (räknas det år man fyller).
Antalet deltagare i angivna åldern i sammankomsten = antalet
deltagaraktiviteter. En sammankomst ska pågå minst 60 minuter och innehålla
gemensam samling och avslutning. Storleken på bidraget bestäms på grundval av
totalbeloppet och antalet deltagaraktiviteter.

Begränsningar
 Den som deltar i mer än 1 sammankomst/dag i samma förening får endast

räknas vid ett tillfälle.
 Följande aktiviteter är inte bidragsberättigande:

Ex. fester, läxläsning, firande av högtid, bibel- och koranstudier,
entrébelagda arrangemang, verksamhet inom skolans ram och
studiecirklar.

Ansökan om aktivitetsbidrag skall ske på speciell sammanställnings blankett eller
digitalt via interbook, på kommunen hemsida. Fritidskontoret gör därefter
beräkningar av bidraget.

Aktivitetsbidrag för perioden 1 januari – 30 juni söks senast 15 augusti.
Aktivitetsbidrag för perioden 1 juli – 31 december söks senast 15 februari.

Föreningen måste spara närvarouppgifterna i minst 5 år.
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3. Drog- och mobbningspolicyn
Förening som redovisar en antagen policy mot droger och mobbing i sin
verksamhet kommer vid godkännande att erhålla ett förhöjt lokalt
aktivitets-bidrag. Policyn skall vara antagen av föreningens årsmöte och skall
årligen finnas med på föreningens ledarmöten.

Förening som antagit policy mot droger och mobbing ska första året lämna in
denna till fritidsnämnden för godkännande. Därefter skall föreningen årligen fylla
i och lämna in blankett kallad Drog- och mobbingpolicy, årligen 15 mars.

Fritidsnämndens definition av drog och mobbing:
Drog är en substans som är berusande och/eller beroendeframkallande.
Droger är med denna definition tobak, alkohol, narkotika, vissa läkemedel samt
dopingpreparat.
Mobbing är när en eller flera individer, vid ett eller flera tillfällen utsätter en
eller flera individer för kränkande ord eller handling.

Krav för godkännande av drog- och mobbingpolicy
Föreningens ordinarie verksamhet ska vara drogfri.

Policyn ska innehålla:
 Beskrivning av föreningens inställning samt vilka förhållningsregler

föreningen har mot droger och mobbing.
 Hur föreningen agerar när någon (medlem och ledare) bryter mot policyn.
 Hur policyn förankras bland ledare och medlemmar inom föreningen.
 Varje ledare ska informera sin grupp/sitt lag om föreningens avståndstagande

till droger och mobbing.
 Föreningen ska årligen arrangera en träff för ledare som syftar till ökad

kunskap om droger och mobbing.

Kontrollinstrument
Fritidsnämnden godkänner en förenings drog- och mobbningspolicy ett år i
taget.

Föreningar ska vid begäran kunna informera muntligt om sitt drog- och
mobbingarbete.

Sanktionssystem
Fritidsnämnden äger rätt att vidtaga sanktioner i de fall en förening inte lever
upp till det drog- och mobbningsförebyggande arbete som föreningens drog-
och mobbningspolicy anger.
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4. Trafikpolicy

Fritidsnämnden är medveten om att kommunens barn- och ungdomar åker mycket
bil/buss till och från matcher/arrangemang och andra evenemang inom föreningslivet.
Fritidsnämnden vill att föreningarna ska bli mer trafikmedvetna och använda
trafiksäkra transportsätt. Föreningar som antagit en trafikpolicy kan erhålla
kommunalt stöd för detta.

Fritidsnämndens förhoppning är att föreningen ställer sig bakom riksdagens
Nollvision.
Denna Nollvision innebär att riksdagen inte tillåter att någon skadas allvarligt eller
omkommer i trafiken, se www.trafikverket.se

Fritidsnämnden förutsätter

att Nollvisionen används som utgångspunkt

att föraren är alkohol- och drogfri samt innehar körkort

att alla transporter i samband med föreningens verksamhet ska ske med
trafiksäkra transportmedel samt följa gällande trafikbestämmelser.

att aktiva spelare (idrottsföreningar) inte (bör) kör(a) till och från
matcher/evenemang.

att föreningen utbildar ledare och aktiva i trafiksäkerhet. Fritidskontoret hjälper till
att samordna utbildning genom NTF.

att föreningen åker gemensamt förslagsvis med minibuss eller buss.
Bussföretag som anlitas ska vara anslutna till Svenska bussbranschens
riksförbund (BR) och uppfylla dess regler och policys.

att föreningen upprättar en lista över ansvariga ledare med kontaktuppgifter.
Listan lämnas till föräldrarna, för att de lätt ska kunna komma i kontakt med
ledarna vid eventuell olycka.

att föreningen upprättar en lista över föräldrarna till de aktiva, för att lätt kunna
komma i kontakt med dessa vid eventuell olycka.

Policyn ska vara antagen av föreningens årsmöte. Information om trafikpolicyn ska
spridas på föreningens ledar- och föräldramöten.

Förening som redovisar en antagen trafikpolicy, som följer fritidsnämndens
förutsättning enligt ovan, kan ansöka om policybidrag.

Föreningen måste lämna in sin trafikpolicy, senast 30 november varje år till
fritidskontoret.

http://www.trafikverket.se
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5. Ledarutbildningsbidrag

Ledarutbildningsbidrag är avsett att stödja föreningars utbildning av ledare och
styrelsefunktionärer. Bidrag utgår till kurser, arrangerade av riks-, distrikts- eller
lokalorganisation.

Endagarskurs skall omfatta minst 4 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 500 kr/deltagare.

Tvådagarskurs skall omfatta minst 8 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 750 kr/deltagare.

Tredagarskurs skall omfatta minst 12 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 950 kr/deltagare.

Fyrdagarskurs skall omfatta minst 16 kurstimmar. Bidrag utgår med
kurskostnaden, dock max 1 250 kr/deltagare.

Veckokurs skall omfatta minst 20 kurstimmar fördelade på minst 5 dagar. Bidrag
utgår med kurskostnaden, dock max 1 450 kr/deltagare.

Bidragsberättigad föreningen disponerar totalt 150 kr per bidragsberättigad
medlem, dock högst 18 000 kr per förening och budgetår.

Studiecirklar, konferenser och läger är ej bidragsberättigade.

För lokala kurser i annan utformning än ovan angivna kan bidrag utgå efter
fritidsnämndens prövning.

Föreningar som avser att göra en speciell satsning på ledarutbildning bör
kontakta fritidskontoret.

Bidragsansökan sker digitalt via interbook på kommunens hemsida, men kan
även lämnas in på speciell blankett.
Ansökan skall kompletteras med kursprogram, kursintyg och kvitto på erlagd
kursavgift. Ansökan skall ske senast 60 dagar efter utbildningens/kursens avslut.
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6. Lokalbidrag till förhyrda lokaler

Föreningar med hyrda lokaler som används huvudsakligen till barn- och
ungdomsverksamhet i åldern 7 – 25 kan beviljas lokalbidrag.

Lokalbidrag utgår ej till förening som erhåller driftbidrag.

Förhyrningen skall styrkas med gällande hyreskontrakt! För att lokalbidrag
skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt såväl förhyrning av lokal som
lokalkostnad. Det är föreningens ansvar att anmäla en lokalförhyrning skriftligt
till fritidsnämnden så snart det är aktuellt.

För tillfällig/säsongsvis förhyrning i lokaler utgår inget lokalbidrag.
För lokalkostnader i samband med entrébelagda tävlingar, matcher och andra
former av arrangemang utgår ej lokalbidrag.

För hyra av match/träningstider i fritidsnämndens lokaler utgår inget lokalbidrag.

Vid långtidsförhyrning av verksamhetslokal likställs kommunalägda (undantaget
lokaltaxa satt av fritidsnämnden) och privatägda lokaler. För att bidrag skall
kunna utgå måste sådan förhyrning styrkas med giltigt hyreskontrakt samt vara
godkänd av fritidsnämnden.

Lokalbidrag utgår med 140 kr per bidragsberättigad medlem och år. Maximalt
lokalbidrag är dock 75 % av hyreskostnaden. Lägsta variablen väljs.

Skytte-, rid-, och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för
beräkning av lokalbidraget.

Bidragsansökan skall ske på speciell blankett eller digitalt via interbook, på
kommunens hemsida, och vara fritidsnämnden tillhanda senast den 15 mars.
Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år.
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7. Driftbidrag till föreningsägda anläggningar

Föreningar som äger egen anläggning kan erhålla kommunalt driftbidrag.
Bidraget avser täcka del av kostnaderna för drift, underhåll och reinvestering.

Föreningar som årligen redovisar mindre än 150 deltagaraktiviteter erhåller
inget driftbidrag, Över 1501 deltagaraktiviteter erhåller föreningen 100 % av
normens värde. För övriga reduceras bidraget enligt tabellen.
för 150 – 300 20 %
301 – 700 40 %
701 – 1 000 60 %
1 001 – 1 500 80 %
1 501 – 100 %

För att driftbidrag skall beviljas skall fritidsnämnden ha godkänt anläggningen i
förväg. Det är föreningens ansvar att anmäla en anläggning skriftligt till
fritidsnämnden så snart det är aktuellt.

Föreningar som avser att utöka sin anläggning ska anmäla detta till
fritidsnämnden, som prövar ärendet för eventuell bidragsjustering.

Skytte- och motorföreningar har en koefficient på 1,5 som används för
beräkning av driftbidraget.

Bidragsansökan skall ske på speciell blankett och vara fritidsnämnden tillhanda
senast den 15 mars. Beviljat bidrag betalas ut nästkommande år. Utbetalning
sker enligt följande:
upp till 15 000 kr à mars 100 %
upp till 40 000 kr à mars 50 %, maj 50 %
över 40 000 kr à mars 33,3 %, maj 33,3 % och augusti 33,3 %
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A-C. Idrottsplatser -Idrottshallar

A1. Fotbollsplan gräs min 100 x 60 m 37 000 kr/år
A2. Fotbollsplan gräs min 60 x 40 m 16 000 kr/år
A3. Fotbollsplan grus min 100 x 60 m 15 000 kr/år
A4. Fotbollshall min. 70 x 40 m eller motsvarande 55 000 kr/år
A5. Fotbollshall min 38 x 30 m eller motsvarande 33 000 kr/år
A6. Belysning fotbollsplan utomhus, min 100 lux 7 500 kr/år
A7. Allaktivitetshall minst 75 x 50 m 33 000 kr/år
Förening med 1-2 lag erhåller max 1 planbidrag.
Förening med 3-4 lag erhåller max 2 planbidrag.
Förening med 5-6 lag erhåller max 3 planbidrag.
Förening med 7- eller fler lag, erhåller max 4 planbidrag
Ett seniorlag likställs med 2 ungdomslag.
En fullmåttplan likställs med 2 ungdomsplaner.

B1. Friidrottsanläggning komplett med
löpar-, kast- och hoppbanor. Bidrag
inkluderar reinvesteringar av
utrustning 105 000 kr/år

C1. Tennisbanor med grusbeläggning 5 500 kr/år
C2. Tennnisbanor med asfalt- eller

gummibeläggning 2 200 kr/år
C3. Tennishall/bana 28 000 kr/år

D. Lokaler

D1. Omklädningsrum på idrottsanläggning
med dusch och värme använd året runt,
max 300 kvm 200 kr/kvm

D2. Dito delvis användning under året,
max 100 kvm (t.ex. sommaranvändning) 70 kr/kvm 70

D3. Verksamhets/klubblokalsytor, 1-100 kvm 145 kr/kvm
använd året runt 101-200 kvm 70 kr/kvm

201- 0 kr/kvm 0
D4. Dito delvis användning1-100 kvm 55 kr/kvm 55

under året 101-200 kvm 25 kr/kvm 25
201- 0 kr/kvm 0
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E. Golf

E1. Golfbana, minst 18-hålsbana 75 000 kr
Golfbanan skall vara godkänd för tävlingsspel av Svenska
Golfförbundet.

F. Ridsport

F1. Ridhus (endast manegen), max 2 000 kvm 45 kr/kvm
F2. Paddock/tävlingsbana, enligt

Kommunförbundets måttbok 11 000 kr/bana
F3. Stallbyggnad, max 500 kvm/ byggnad 55 kr/kvm

För godkända ytor av Jordbruksverket

G. Motionsspår och leder

G1. Elljusspår, max 2 500 m och min 1 000 m 4 kr/m
G2. Skidspårning elljusspår, max 2 500 m

(min 2 veckor/säsong) 5,50 kr/m
För att erhålla bidrag för skidspårning måste förening varje år utan anmodan
skriftligt styrka att sådana utförts.

H. Speedway/gocartanläggningar

H1. Speedwayanläggning, inkl. depåer, lokaler,
godkänd för nationella tävlingar
(inkl. Gocartbana) EFA 63 000 kr

H2. Motocrossbana godkänd för nationella
tävlingar inkl. depåer och lokaler EFA 45 000 kr

I. Budo - styrketräningslokaler

I1. Judolokal, Gyllengården EFA 30 000 kr
I2. Karatelokal gamla gummifabriken EFA 20 000 kr
I3. Styrketräningslokal, Idrottsvägen 1 Anderstorp EFA 11 000 kr
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J. Skytteanläggningar

J1. Pistol 4 600 kr/bana
J2. Luftgevärsbana/luftpistol 3 000 kr/bana
J3. Korthållsbana 2 500 kr/bana
J4. Gevärsskjutbana 5 600 kr/bana

Villkor: Banorna skall vara godkända av polis och kommunala myndigheter.
Detta ska föreningen kunna styrka.

K. Kartor

K1. Till Kartalliansen avsätts årligen till framställning av
kartor 120 000 kr

L. Övriga anläggningar/lokaler

L1. Danslokal (f.d. FRANKAB) EFA 20 000 kr
L2. Västbo Skyttecenter EFA 36 000 kr
L3. Beachvolleyplan 3 000 kr/bana
L4. Fritidsnämnden prövar varje särskilt fall.
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8. Investeringsbidrag

Efter särskild prövning kan bidrag beviljas till större ny-, till- eller ombyggnad av
anläggning samt nyinköp av maskiner för skötsel av anläggningen.

Investeringsbidrag kan även beviljas för leasing men då måste en första förhöjd
leasingavgift vara lika stor som invensteringsbidraget som beviljats. För att kunna
erhålla bidrag måste föreningen redovisa en fakturakopia som underlag.

Förening kan också ansöka om investeringar som är nödvändiga för
verksamhetens utövande. Bidrag till administrativ utrustning beviljas ej.

Organisation är skyldig att utnyttja förekommande statliga bidragsmöjligheter.

Bidrag utgår ej till redan påbörjade arbeten eller gjorda inköp!

Ritningar, kostnadskalkyl och erforderliga handlingar skall medfölja ansökan.
Frivilligt arbete kan värderas med 125 kr/tim. Detta ska specificeras speciellt.

Ansökan om investeringsbidrag skall ske på speciell blankett. Ansökan skall vara
fritidsnämnden tillhanda senast den 15 mars. Beviljat bidrag betalas
nästkommande år med högst 50 % av redovisad kostnad.

Beviljat investeringsbidrag kan användas det år det beviljats för plus
nästkommande år. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid
återtages bidraget automatiskt till kommunen.
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9. Fritidsnämndens förfogande

Denna bidragsform är avsedd att utgöra ett komplement till kommunens övriga
bidragsformer utan att vara knutet till speciella villkor eller bestämmelser.
Prövning av dessa ansökningar sker av fritidsnämnden i varje enskilt fall.

Ansökan om bidrag ur fritidsnämndens förfogande skall ske på speciell blankett.
Ansökan kan ske när som helst under året. Fritidsnämnden prövar ansökan så
snart det är möjligt.

Beviljat bidrag från fritidsnämndens förfogande kan användas senast ett år efter
bidragsbeslutet. I de fall ett beviljat bidrag ej använts inom föreskriven tid
återtages bidraget automatiskt till kommunen.

10. Spontan- och/eller uddaverksamheter

Förening som bedriver spontan- och/eller uddaverksamhet som ej inryms i
ordinarie bidragsnormer kan söka bidrag för denna hos fritidsnämnden.
Ansökan skall avse verksamhetsstöd (Ett För Allt) för det kommande året och
vara inlämnad till fritidskontoret senast 15 mars året före på speciell blankett.

Fritidsnämnden behandlar ansökan på första möjliga sammanträde och fattar
beslut i varje enskild ansökan.

11. Lokalhyra vid kommunala idrottshallar

Bidragsberättigad förening erhåller också en starkt subventionerad taxa vid
förhyrning i kommunala idrottslokaler. Detta gäller inte om aktiviteten är
entrébelagd. För taxor, se hemsidan.
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Övrigt

Bidragsblanketter finns att få på kommunens hemsida (www.gislaved.se), i
Anderstorps sim- och sporthall, Gisle Sportcenter, Isamon sporthall Hestra,
Smålandsstenars sim- och sporthall, Rönneljungs sporthall Reftele och
fritidskontoret.

Tips på andra bidragsgivare

Arvsfondsdelegationen
Telefon 08-700 08 00, info@arvsfonden.se
http://www.arvsfonden.se/

Riksidrottsförbundet
Telefon 08-699 61 49, info@rf.se
www.rf.se

Leader västra Småland
Telefon: 0370- 33 10 30, info@leadervastrasmaland.se
www.leadervastrasmaland.se

Ungdomsstyrelsen
Telefon 08-566 219 30, info@ungdomsstyrelsen.se
www.ungdomsstyrelsen.se

Boverket
Telefon 0455-35 30 00
www.boverket.se

Folkhälsomyndigheten
Telefon: 010-205 20 00, info@folkhalsomyndigheten.se
www.folkhalsomyndigheten.se

Statens Kulturråd
Telefon 08-519 264 00, kulturradet@kulturradet.se
www.kur.se

Stiftelsen Sunnerdahls handikappfond
Telefon 08-749 32 80, sunnerdahls_handikappfond@telia.com

Svenska Fotbollsförbundet anläggningsfond
Ge Sveriges fotbollsföreningar möjlighet att kunna bedriva en bra tränings- och
tävlingsverksamhet under större delen av året.
(www.svenskidrott.se)

mailto:info@arvsfonden.se
mailto:info@leadervastrasmaland.se
http://www.leadervastrasmaland.se
mailto:kulturradet@kulturradet.se
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Intresserad att hyra tider i
idrottslokalerna?

Missa inte möjligheten!

Se kommunens hemsida
www.gislaved.se

FRITIDSFÖRVALTNINGEN
Järnvägsgatan 20, 332 80 Gislaved
Tel. 0371-811 81 Fax 0371-810 39

”Den som inte tror sig ha tid för träning måste
förr eller senare skapa tid för sjukdom”

Stanley Edwards (1855)



fritidskontoret@gislaved.se

mailto:fritidskontoret@gislaved.se
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GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §485 Dnr: KS.2014.11

Komplettering i normer för kommunala bidrag för idrottsföreningar

Ärendebeskrivning
Fritidsnämnden har vid sammanträde den 5 november behandlat förslag till
komplettering i normerna för kommunala bidrag för idrottsföreningar.

Fritidsnämndens bidragsnormer reviderades i början av år 2014. En av de
bidragsarter som förändrades var drift- och lokalbidraget. Här infördes en ny
reduceringstrappa på fem nivåer där aktiviteterna styr eventuell reducering.
Den gamla trappan var uppdelad i tre nivåer.

Det har nu upptäckts en brist i bidragsnormen som bör åtgärdas. Enligt
normen erhåller föreningen ett bidrag baserat på antal planer de har. Det finns
dock inget reglerat om antal planer som kan godkännas för att planbidrag ska
utgå. Fritidsnämndens förslag kompletterar nuvarande norm med en
begränsning av antal planer per lag för att driftbidrag ska kunna utgå.

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 18 november 2014 yrkade Lennart
Kastberg (KD) bifall till förslaget.

Beslutsunderlag
Fritidsnämnden den 5 november 2014, § 77
Förslag till komplettering i normer för kommunala bidrag för idrottsföreningar,
daterade den 5 november 2014
Kommunstyrelsen den 18 november 2014, § 455

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige beslutar

att anta komplettering i normer för kommunala bidrag för idrottsföreningar,
daterade den 5 november 2014.

Expedieras till:
Kommunfullmäktige



Förslag för 2015 Bilaga 1 PO 1,3142

2014-11-18

Riksdagsledamotens mån arvode fr om 1/11 2014Riksdagsledamotens årsarvode

61000 732000

UPPDRAG Avrundat 1/12 av Kostnad Kostnad Effekt

Syssesättn.- Årsarvode 2015 årsarvode årsarvode gamla 2014 nya

grad % Månad

Heltidsarvoderade - nivå 1 

95 % av riksdagsmannaarvode

Kommunstyrelsens ordförande 100% 695400 57950 695 400 57 950

Kommunstyrelsens 1:e v ordförande 100% 695400 57950 695 401 57 950

Summa nivå 1 1390800 115900 1 390 801 622800 1 390 801 768 001

Heltidsarvoderade - nivå 2

90 % av nivå 1

Kommunstyrelsens 2:e v ordf 100% 625860 52155 625 900 52 158

Summa nivå 2 625860 52155 625 900 560600 625 900 65 300

50 % av nivå 2

Barn- och utbildn.nämnd ordf 50% 312930 26078 313 000 26 083

Socialnämndens ordförande 50% 312930 26078 313 000 26 083

Summa 625860 52155 626 000 560600 626 000 65 400

Deltidsarvoderade

70 % av nivå 1

Kommunfullmäktiges ordförande 10% 48678 4057 48 700 4 058

Valberedningens ordförande 1% 4868 406 4 900 408

Personalutskottets ordförande 10% 48678 4057 48 700 4 058

Bygg- och miljönämnd ordförande 30% 146034 12170 146 100 12 175

Fastighetsnämndens ordförande 20% 97356 8113 97 400 8 117

Fritidsnämndens ordförande 10% 48678 4057 48 700 4 058

Kulturnämndens ordförande 10% 48678 4057 48 700 4 058

Räddningsnämndens ordförande 5% 24339 2028 24 400 2 033

Tekniska nämndens ordförande 20% 97356 8113 97 400 8 117

Valnämndens ordförande 1% 4868 406 4 900 408

Överförmyndarens ordförande 20% 97356 8113 97 400 8 117

Näringsutskottets ordförande 20% 97356 8113 97 400 8 117

Vice ordföranden 10% av ordf

Kommunfullmäktiges 1:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408



Kommunfullmäktiges 2:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408

Valberedningens vice ordf 10% 487 41 500 42

Kommunstyrelsen 1:e v ordf 10% 62586 5216 62 600 5 217

Personalutskottets 1:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408

Näringsutskottets 1:e v ordförande 10% 9736 811 9 800 817

Barn- och utbildningsn 1:e v ordf 10% 31293 2608 31 300 2 608

Barn- och utbildningsn 2:e v ordf 10% 31293 2608 31 300 2 608

Socialnämndens 1:e v ordf 10% 31293 2608 31 300 2 608

Socialnämndens 2:e v ordf 10% 31293 2608 31 300 2 608

Socialn soc utskotts 1:e v ordf 2% 9736 811 9 800 817

Socialn soc utskotts 2:e v ordf 2% 9736 811 9 800 817

Bygg- och miljönämndens 1:e v ordf 10% 14603 1217 14 700 1 225

Bygg- och miljönämndens 2:e v ordf 10% 14603 1217 14 700 1 225

Tekniska nämndens 1:e v ordf 10% 9736 811 9 800 817

Tekniska nämndens 2:e v ordf 10% 9736 811 9 800 817

Fastighetsnämndens 1:e v ordf 10% 9736 811 9 800 817

Fastighetsnämndens 2:e v ordf 10% 9736 811 9 800 817

Överförmyndarens vise ordförande 10% 9736 811 9 800 817

Fritidsnämndens 1:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408

Fritidsnämndens 2:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408

Kulturnämndens 1:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408

Kulturnämndens 2:e v ordf 10% 4868 406 4 900 408

Valnämndens vice ordförande 10% 487 41 500 42

Räddningsnämndens v ordf 10% 0 Arvoderas av Gnosjö kommun0 0

Summa nivå 3 1094142 91179 1 095 600 877600 1 095 600 218 000

UPPDRAG Avrundat 1/12 av

årsarvode årsarvode

Ledamöter

Kommunstyrelsen, ledamot 5% 24339 2028 24 400 2 033 306 600 366 000

Kommunstyrelsen, ersättare 1% 4868 406 4 900 408 60 200 73 500

Kommunstyrelsens AU, ledamot 1% 4868 406 4 900 408 0 34 300

Kommunstyrelsens näringsutskott, ledamot 1% 4868 406 4 900 408 0 24 500

Barn- och utbildningsnämnd, ledamot 3% 14603 1217 14 700 1 225 182 000 220 500

Barn- och utbildningsnämnd, ersättare 1% 4868 406 4 900 408 0 73 500

Barn- och utbildningsnämnds AU, ledamot 1% 4868 406 4 900 408 0 24 500

Socialnämndens ledamot 3% 14603 1217 14 700 1 225 182 000 220 500

Socialnämndens ersättare 1% 4868 406 4 900 408 0 73 500

Socialnämndens AU Ledamot 1% 4868 406 4 900 408 0 24 500

Socialnämndens sociala utskott 1% 4868 406 4 900 408 0 24 500



Summa 92488 7707 93 000 730 800 1 159 800 429 000

Övrigt

Revisionens ordförande 10% 48678 4057 48 700 4 058 43 600 48 700

Revisionens vice ordförande 5% 24339 2028 24 400 2 033 21 900 24 400

Revisionens ledamöter 3% 14603 1217 14 700 1 225 91 000 102 900

Valdistrkts ordf, valår 0 Fast belopp 1 400 ?

Valdistrikts v ordf, valår 0 70% av O 1 000 ?

Summa 87620 7302 87 800 158 900 176 000 17 100

Förlorad arbetsinkomst, "taket" Timarvode Antal timmar 2013

Timarvode 0,210% 121,5 8641 915 946 1 049 564 133 618

Grundarvode (dubbelt) 243 2040 434 520 495 570 61 050

Total årseffekt 4 861 766 6 619 234 1 757 468

med po 6 389 333 8 698 998 2 309 665



2014-11-25 1(1)

GISLAVEDS KOMMUN SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Kommunstyrelsen Sammanträdesdatum Sida

Justerares signatur Utdragsbestyrkande

Ks §478 Dnr: KS.2014.152

Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige antog den 25 september 2014 Bestämmelser om
ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun.

Bestämmelserna har aktualiserats igen med förslag från de samverkande
partierna i majoritet avseende heltidsarvoderade förtroendevalda. Den
förändring som föreslås är att även kommunstyrelsens 1:e vice ordförande blir
heltidsarvoderad. Därmed är kommunstyrelsens ordförande,
kommunstyrelsens 1:e vice ordförande och kommunstyrelsens 2:e vice
ordförande heltidsengagerade kommunalråd.

En förändring har också införts i kommunallagen 4 kap 1 § avseende benämning
av förtroendevald som fullgör sitt updrag på heltid eller betydande del av heltid.
Där anges nu att dessa ska benämnas kommunalråd eller oppositionsråd eller
annan benämning som fullmäktige bestämmer. Mot bakgrund av det har en
komplettering gjorts i bestämmelserna där det nu står att de ordförande, som
är arvoderade efter mer än 40 % tjänstgöringsgrad, benämns kommunalråd för
aktuell nämnd/område.

Kommunstyrelsen har tidigare fastställt arvoden för nästkommande år. Inför
den nya mandatperioden och med den förändringen att arvodena numera ska
utgå från nivån på riksdagsledamotarvodet har en ny bilaga 1 tagits fram med
en uppräkning av arvodena i 2015 års nivå.

Kommunstyrelsekontoret föreslår att anta Bestämmelser om ersättningar till
kommunalt förtroendevalda i Gislaveds kommun daterade den 18 november
2014 att gälla från och med den 1 januari 2015, att upphäva
kommunfullmäktiges beslut den 25 september 2014, § 131 om att anta
Bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i Gislaveds
kommun, samt att fastställa Bilaga 1 med uppräknade arvoden för 2015.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsekontorets tjänsteskrivelse daterad den 18 november 2014
Förslag till bestämmelser om ersättningar till kommunalt förtroendevalda i
Gislaveds kommun daterad den 18 november 2014
Underlag fasta arvoden och sysselsättningsgrad
Bilaga 1 med uppräknade arvoden för 2015

Yrkande
Robert Erlandsson (MP): Bifall till förslaget.

Carina Johansson (C): Avslag på förslaget.

Kommunstyrelsen beslutar

att överlämna ärendet till kommande sammanträde.

Expedieras till:
Kommunstyrelsen
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BESTÄMMELSER OM ERSÄTTNINGAR TILL  

KOMMUNALT FÖRTROENDEVALDA 

I GISLAVEDS KOMMUN 

 
Antagna av kommunfullmäktige den 

 
 

 

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER 

 

Förtroendeuppdrag som omfattas av bestämmelserna 
 

§ 1 

Dessa bestämmelser gäller för förtroendevalda som avses i 4 kap 1 § kommunallagen  

 

För förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid gäller 

endast 7-8 § samt 12 – 13 och 17 - 21 §§. Undantag görs dock för heltidsarvoderade 

med mindre tjänstgöring än 100 % av heltid för kommunfullmäktiges sammanträden 

och förrättningar i anslutning till fullmäktiges verksamhet. 

 

 

Ersättningsberättigade sammanträden m.m. 
 

§ 2 

Tjänstgörande ledamöter, tjänstgörande ersättare samt särskilt kallade ersättare har 

rätt till ersättning för förlorad arbetsinkomst samt förlorade pensions- och semester-

förmåner (3 - 6 §§),  arvode för sammanträde (10 §) och ersättning för kostnader i 

samband med förtroendeuppdraget (13 - 17 §§) för 

 

a) sammanträde med kommunfullmäktige, fullmäktigeberedning, kommunstyrelsen och 

övriga nämnder, nämndutskott och nämndberedningar, 

 

b) revisorernas sammanträden och förrättningar,  

 

c) sammanträden med utredningskommittéer, projektgrupper och arbetsgrupper, 

 
d) protokollsjustering, dock inte för ordförande och vice ordförandena, 

 

e) konferens, informationsmöte, studiebesök, uppdrag som kontaktperson, studieresa, 

kurs eller liknande som rör kommunal angelägenhet och som har ett direkt samband 

med det kommunala förtroendeuppdraget, 

 

f) förhandling eller förberedelse inför förhandling med motpart till kommunen, som  

till exempel personalorganisation,  

 

g) överläggning med företrädare som tillhör annat kommunalt organ än det den 

förtroendevalde själv tillhör, 
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h) sammankomst med kommunalt samrådsorgan, referensgrupp eller 

 intressesammansatt organ, 

 

i) presidieöverläggning eller presidiemöte i fullmäktige, fullmäktigeberedning, nämnd 

eller utskott, 

 

j) besiktning eller inspektion, 

 

k) överläggning med utomstående myndighet eller organisation, 

 

l) deltagande som kommunens representant eller observatör i styrelse, på bo-

lagsstämma eller motsvarande i organ, där kommunen genom val utsett representant, 

 

m) fullgörande av granskningsuppgift inom ramen för ett revisionsuppdrag, som  
inte ersätts av annat arvode, samt 

 

n)  utbildning och information för inte tjänstgörande ersättare vid nämndssammanträde  

en gång per år. 

 

För att ersättning ska utgå vid ovan nämnda tillfällen ska den förtroendevaldes deltagande 

ske efter kallelse till sammanträde eller motsvarande. För att ersättning ska utgå vid 

övriga tillfällen fordras beslut om deltagande av nämnd eller ordförande.  
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ERSÄTTNING FÖR FÖRLORAD ARBETSINKOMST SAMT 

FÖRLORADE PENSIONS- OCH SEMESTERFÖRMÅNER 

 

Förlorad arbetsinkomst 
 

§ 3 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för styrkt förlorad arbetsinkomst med högst 
det belopp fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. 

 

En ersättningsgrundande årsinkomst fastställs genom att den förtroendevalde vid 

första ersättningsanspråk på kalenderåret lämnar uppgifter om sin beräknade 

årsinkomst inkl. semesterersättningar för det kommande året.  

 

Timersättning fastställs genom att beräknad årsinkomst divideras med 12 månader x 

165 timmar. Maximalt utbetalas förlorad arbetsförtjänst med 8 timmar/dag, om inte 

annan arbetstid kan visas. 

 

Förtroendevalda ska kunna styrka att arbetsinkomst förlorats. Den förtroendevalde 

ska medge att kontroller med arbetsgivare eller motsvarande får göras för att 

ersättning ska kunna utgå. Dessutom ska uppgift om hur löneavdrag görs hos 

arbetsgivaren lämnas. Om arbetsinkomsten eller motsvarande ersättningar förändras 

ska anmälan göras till kommunen. 

 

I de fall den förtroendevalde uppbär arbetslöshetsersättning eller föräldrapenning 

utgår ersättning med det belopp den förtroendevalde går miste om på grund av sitt 

uppdrag. Begärt belopp styrks med intyg eller motsvarande från ansvarig kassa. 

 

För de förtroendevalda som inte har förlorad arbetsinkomst i form av löneavdrag från 

arbetsgivare eller kassa fastställs årsinkomsten enligt reglerna hos Försäkringskassan 

för sjukpenninggrundande inkomst för egen företagare.  

 

Om inte något av dessa beräkningssätt är tillämpliga, får den förtroendevalde göra 

särskild framställan till kommunstyrelsens allmänna utskott om att annan 

beräkningsgrund ska gälla. 

 

 

Förlorad pensionsförmån 
 

§ 4 

Förtroendevalda har rätt till ersättning för förlorad pensionsförmån. Ersättningen 

utgår i form av årliga avgifter till tjänstepensionsförsäkring. Den årliga avgiften är 4,5 % 

av den sammanlagda ersättningen för förlorad arbetsinkomst under året som den 

förtroendevalda fått för utförda förtroendeuppdrag. Procentsatsen följer de 

kommunala avtalen. 

 

Pensionsavgifterna sätts in i en individuell pensionsförsäkring, som administreras av 

kommunen. 
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Genom betalning av årliga avgifter har kommunen fullgjort sin lagliga skyldighet att 

ersätta den förtroendevalde för förlorad pensionsförmån. 

 

 

Förlorad semesterförmån 
 

§ 5 

Förtroendevaldas rätt till ersättning för förlorad semesterförmån ingår normalt i 
ersättningen för förlorad arbetsinkomst, enligt bilaga.  

 

Förtroendevald som kan påvisa annan förlust av semesterförmån än den som ingår i 

förlorad arbetsinkomst får göra särskild framställan om detta.  

 

Vid särskild framställan om förlorad semesterdagsrätt kan semesterdagsförmånen inte 

ersättas med mer än 8 timmar x maximal timersättning x 89,3 %. 

 

 

Särskilda arbetsförhållanden – spilltid och restid 
 

§ 6 

Rätten till ersättning för förlorad arbetsförtjänst, förlorad pensionsförmån och 

förlorad semesterförmån enligt 3-5 § §§ omfattar även nödvändig ledighet för 

förtroendevalda med speciella arbetstider eller särskilda arbetsförhållanden i övrigt. 

Förutsättningen är att det inte kan anses skäligt att de förtroendevalda fullgör sina 

ordinarie arbetsuppgifter i direkt anslutning till sammanträdet eller förrättningen 

(spilltid). 

 

Den förtroendevalde ska om möjligt försöka omdisponera arbete och dylikt så att spilltid 

inte uppkommer. 

 

Rätten till ersättning enligt 3-5 §§ omfattar också tid för resa till och från samman-

träde och tid för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträde eller 

motsvarande (restid). 
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ARVODEN M.M. 

 

Heltidsarvoderades årsarvoden 
 

§ 7 

Förtroendevalda, som fullgör sina uppdrag på heltid eller på minst 40 % av heltid, har 

rätt till årsarvode med belopp som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1 inför varje ny 

mandatperiod. Kommunstyrelsens ordförandes ersättning utgör basen, nivå 1 av tre 

arvodesnivåer, och är 95 % av riksdagsledamotsarvodet. Kommunstyrelsens 1:e vice 

ordförande erhåller samma ersättning, se bilaga 1. Kommunstyrelsens andre vice 

ordförande får 90 % av kommunstyrelsens ordförandes årsarvode, nivå 2 av tre 

arvodesnivåer. Övriga heltidsarvoderade får 50 % av nivå 2. Under pågående 

mandatperiod fastställer kommunstyrelsen bilaga 1 när riksdagsledamotsarvodet är 

fastställt.  Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre hundratal kronor. 

 

 

Kommunalråden 

De heltidsengagerade kommunalråden, kommunstyrelsens ordförande, 1:e vice 

ordförande och 2:e vice ordförande, ska ägna hela sin arbetstid åt de uppgifter 

kommunen i instruktion eller reglementen föreskriver. 

 

I den mån heltidsengagerat kommunalråd väljs till ordförande- eller vice ord-

förandeuppdrag eller till annat uppdrag i nämnd eller styrelse är denne skyldig att åta 

sig detta. Annat arvode ska då inte utgå. I övrigt ska kommunalråd fullgöra uppgifter 

som är förenade med uppdraget och finnas tillgängliga på arbetsplatsen, om inte 

uppdraget hindrar detta. 

 

I arvodet ingår all tjänstgöring och all arbetstid, som är förenat med uppdraget.  
 

Uppdrag utanför kommunens tjänst ska fullgöras på tillkommande ledighet eller 

utnyttjad ledighet med avdrag på arvodet.  

 

Reseersättning mellan hemmet och arbetsplatsen utgår inte för de 100 % arvoderade 

förtroendevalda, som har en fast arbetsplats i Kommunhuset i Gislaved. Se även 

under § 10. 

 

Övriga s.k. heltidsarvoderade 

Ordförande, som är arvoderade efter mer än 40 % tjänstgöringsgrad, ska inom ramen 

för sin arbetstid och sitt arvode fullgöra samtliga uppgifter inom uppdraget, som det 

framgår av nämndens reglemente eller annan instruktion. Dessa benämns 

kommunalråd för aktuell nämnd/område. 

 

Förlorad arbetsförtjänst, sammanträdesarvode eller restidsarvode utgår inte för 

arvoden på 40 % och däröver. Detta gäller dock inte för kommunfullmäktiges 

sammanträden, se § 1. 

 

Gemensamt 

Heltidsarvoderade förtroendevalda enligt ovan har rätt till semesterledighet i samma 

omfattning som anställda i kommunen utan att arvodet reduceras.  I ersättningen 

Kommentar [EG1]: Kommunstyrelsens 
1:e vice ordförande blir heltidsarvoderad 

och benämns kommunalråd. 

Kommentar [EG2]: Nytt, se 
kommentaren ovan. 

Kommentar [EG3]: Fr.o.m. 1 februari 
2014 anger kommunallagen, 4 kap 1§, att 

en förtroendevald som fullgör sitt uppdrag 
på heltid eller betydande del av heltid ska 

ha benämningen kommunalråd eller 

oppositionsråd eller annan benämning som 
fullmäktige bestämmer därav revideringen. 

Tjänstgöring mer än 40 % anses vara 

betydande del. 
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ingår ledighet motsvarande det antal dagar som anställd i motsvarande ålder erhåller. 

Vidare utgår motsvarande semesterdagstillägg. Ledigheten ska förläggas på ett sådant 

sätt att uppdraget påverkas i minsta möjliga omfattning.  

 

För heltidsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom är förhindrad att 

fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras på samma sätt som för anställda i 

kommunen. Om den heltidsarvoderade förtroendevalde på annat sätt är förhindrad 

att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande mån. 

 

Kommunens resepolicy gäller även för förtroendevalda. 

 

Färdtidsersättning utgår enligt samma regler som för anställda vid resa utanför 

kommunen.  

 

Om summan av olika ersättningar enligt 3 § och 7 och 9-10 §§ uppgår till belopp som 

motsvarar det årsarvode som kommunstyrelsens ordförande erhåller, ska arvodena 

maximeras (på årsbasis). I detta läge inträder oppositionsrådets ersättningsnivå och 

ytterligare en heltidsarvoderad förtroendevald med ersättning motsvarande 100 % 

arbetstid har tillkommit. 

 

 

Kommunal pension, årsarvoderade med uppdrag på heltid 
 

§ 8 

För årsarvoderade förtroendevalda som fullgör uppdrag på heltid eller betydande del 

av heltid finns särskilda bestämmelser om kommunal pension i de kommunala 

pensionsreglementena. Kommunfullmäktige har beslutat dels om Normalpensions-

reglemente för kommunala förtroendevalda (PRF-KL) för de som tillträtt tom 2002, 

dels om Bestämmelser om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF), 

som gäller fr.o.m. 1 januari 2003. För förtroendevalda som tillträder efter valet 2014 

gäller Bestämmelserna om omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) 

antagna av kommunfullmäktige den 27 februari 2014, § 32. 

 

 

Deltidsarvoderades årsarvoden 
 

§ 9 

Förtroendevalda som fullgör sina uppdrag på mindre än 40 % av heltid har rätt till 

begränsat årsarvode i den utsträckning som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Nivå 

tre i arvodesnivåerna är 70 % av nivå 1(kommunstyrelsens ordförandes arvode). I 

bilaga 1 sätts %-tal för de olika uppdragen och arvodet i kronor blir %-talet på nivå 

tre. Avrundning görs av årsarvodet varje år till närmast högre 100-tal kronor. 

 

Den förste vice ordföranden i kommunstyrelsen erhåller inte fast ledamotsarvode 

från kommunstyrelsen. 

 

De vice ordförandena i barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden erhåller 

inte fast ledamotsarvode från respektive nämnd. 
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Arvoden till revisionens ordförande, vice ordförande och ledamöter utgår med fast 

belopp som inte grundas på tid. 

 

För årsarvoderad förtroendevald som på grund av sjukdom under längre tid än 30 

dagar är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet reduceras med 1/30 del av 

månadsarvodet för varje överskjutande dag. Om den årsarvoderade förtroendevalde 

av annat skäl är förhindrad att fullgöra sitt uppdrag ska arvodet minskas i motsvarande 

mån. 

 

Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler som för 

anställda. Timarvode utgår inte under färdtid. 

 

Årsarvoderad förtroendevald kan avstå sitt fasta arvode till sin ersättare om frånvaron 

är minst en månad. Detta ska ske skriftligt. Bedömning av skäligheten i transport av 

arvode till ersättare bedöms och beslutas av kommunstyrelsens ordförande i form av 

delegationsbeslut. Om frånvaron överstiger 30 dagar kan initiativ till arvodesavdrag 

tas och beslutas av kommunstyrelsens ordförande om den förtroendevalde själv inte 

anmäler frånvaron. Samråd ska innan beslut ske med den förtroendevaldes 

gruppledare. 

 

Om en förtroendevald har flera deltidsuppdrag, som vart och ett understiger 40 % av 

heltid men där den sammanlagda tiden inklusive timarvoden medför ett uttag av 

arbetstid om 40 % eller mer, ska kommunstyrelsen överväga om uppdraget ska om-

vandlas till kombinerat heltidsuppdrag. 

 

Valnämnden har rätt att besluta om särskilt fast arvode enligt bilaga 1 till ordförande 

och vice ordförande i valdistrikt under valår. 

 
Uppgifter för deltidsarvoderade ordförande 

I reglemente för nämnd eller styrelse finns inskrivet vilka uppgifter som åvilar 

ordföranden. Dessa uppgifter ska anses ingå i det fasta arvodet. Strider nämnds 

reglemente mot dessa bestämmelser, gäller det som är fastställt i nämndens 

reglemente. 

 

Om således inget annat framgår av reglemente för nämnden eller styrelsen ingår föl-

jande uppgifter i ordförandeuppdraget:  

 

 Samråd med administrationens personal i alla frågor som rör nämndens arbete 

och uppgifter. 

 

 Samråd om ärenden som ska förekomma till behandling på styrelsens 
sammanträden, förberedelser till nämndssammanträden, ärendeberedning och 

inläsning av ärendena före sammanträdet. 

 

 Ansvar för nämndens protokoll och ansvar för att protokoll och delgivningar 

utsänds i erforderlig omfattning, även om själva arbetet uppdragits till anställd. 

 

 Justering av protokoll. 
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 Kontakter med massmedia. 

 

 Underskrift av nämndens skrivelser i den mån detta inte uppdragits till anställd 

eller annan förtroendevald. 

 

 Beslut och handläggning av ärenden som delegerats till ordföranden. 

 

 Att som ordförande leda nämndens sammanträden. 

 

 Att svara på förfrågningar från allmänheten i ärenden som angår nämndens 
arbetsområde samt ansvara för att till nämnden ankommande ärenden blir be-

svarade. 

 

 Att utåt svara för nämnden.  

 

 Budgetansvarig inom nämndens område. 
 

 Att i övrigt fullgöra de uppgifter som i lag eller reglemente föreskrives. 

 

För övriga arbetsuppgifter, som inte kan hänföras till ovanstående, utgår arvode och 

ersättning för förlorad arbetsinkomst samt kostnadsersättningar. 

 

Exempel på ersättningsberättigade uppgifter är besök hos kommunmedlem för ärende 

inom nämndens arbetsområde eller andra platsbesök, som erfordras för att skaffa 

information om ärenden eller åligganden; kurser, konferenser och studiebesök 

utanför kommunen, representationsuppdrag för nämndens räkning, 
kommunstyrelsens presidieöverläggningar och ordförandeberedningar ordförande- 

respektive vice-ordförandeträffar.  

 

Den förste vice ordföranden i fullmäktige, nämnder och styrelser ska vid behov 

ersätta ordförande på sammanträden vid frånvaro under sammanlagt en månad per år. 

Förste och andre vice ordförande ska vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för 

nämndens arbetsområde i den omfattning nämnden beslutar. För särskilda uppdrag 

beslutar nämnden, liksom om ytterligare ersättning ska utgå. Vid presidie-

överläggningar utgår ordinarie förrättningsersättning och ersättning för förlorad 

arbetsinkomst. 

 

Ledamöterna i kommunstyrelsen, socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden 

ska för det fasta arvodet vara tillgängliga för uppdrag inom ramen för respektive 

nämnds arbetsområde i den omfattning som respektive styrelse eller nämnd 

bestämmer. 

 

Revisorerna ska utföra revision av såväl av kommunens räkenskaper och förvaltning 

som av kommunen förvaltade fonder, bolag, stiftelser och kassor, såvida inte stadgar 

eller motsvarande medför att särskilda revisorer utses. Övriga revisionsuppdrag som 

ges av kommunfullmäktige eller kommunstyrelsen ersätts enligt särskilda regler, dvs. 

med timarvode mm (se 1 - 2 §§ i ersättningsbestämmelserna). 
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För lekmannarevisorsuppdrag i kommunens aktiebolag och de verksamhetsdrivande 

stiftelserna ersätts revisorerna och revisorersättarna enligt de beslut om arvodering som 

bolagsstämma resp. årsstämma antar. Arvodet betalas av respektive bolag eller stiftelse.  

 

 

Arvode för sammanträden m.m. 
 

§ 10 
Förtroendevalda i kommunfullmäktige, styrelser, nämnder och övriga organ, som inte 

är heltidsarvoderade, har rätt till grundarvode jämte timarvode med belopp och på 

sätt som fullmäktige beslutat enligt bilaga 1. Timarvodet räknas årligen upp med en % -

sats, baserad på ökningen av riksdagsmannaarvodet. Avrundning görs varje år till 

närmast högre helt krontal. 

 

Grundarvode utgår för varje protokollfört sammanträde med ett timarvode samt 

första timmen som hel timma (= dubbelt timarvode). Därefter ersätts varje påbörjad 

halvtimma. 

 

För övriga förrättningar utgår inte grundarvode men däremot ersätts varje påbörjad 

hel timma. 

 

Timarvode betalas också för restid inom kommunen som åtgår med anledning av 

sammanträdet eller förrättningen, under förutsättning att avståndet från den för-

troendevaldes fasta bostad eller arbetsplats till platsen för sammanträdet överstiger är 

minst 10 km enkel resa eller minst 20 km tur och retur. Ersättning omfattar även tid 

för praktiska förberedelser i anslutning till sammanträdet eller förrättningen.  

 

Restid inom kommunen ersätts enligt följande schablon: 

 

   20 -   39 km 0,5 tim  

   40 -   69 km 1,0 tim 

   70 -   99 km 1,5 tim 

 100 - 129 km 2,0 tim 

                                     osv 

 

Förutsättningen för restiden är att arvode enligt 10 § utgår.  

 

Restidsersättning utgår inte för enkel resa under 10 km eller för resa fram och åter 
under 20 km. Se § 13. 

 

Vid resa med Jönköpings Länstrafik AB eller annat kollektivtrafikföretag i angränsande 

län ska färdtiden räknas efter avståndet mellan start- och målpunkt för resan. Även om 

linjesträckningen gör att restiden och resan blir längre ska avståndet mellan resans 

start- och målpunkt gälla. Samma schablon används som för bilresa. 

 

Vid resa utanför kommunen utgår färdtidsersättning enligt samma regler som för 

anställda. Timarvode utgår inte under färdtid. 

 

Valnämnden har rätt att besluta om förhöjt timarvode med 50 % för valförrättare vid 

helg- och kvällstjänstgöring.  
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Arvode till gruppledare 
 

§ 11 

De partier som är representerade i fullmäktige kan besluta om ersättning till 

förtroendevald, som utsetts till gruppledare. Beslutet är frivilligt och ska ske inom 

ramen för partiets partistöd. Gislaveds kommun står efter framställan från partiet för 

administrationen i samband med utbetalningen av ersättningen. Framställan ska ske till 

kommunstyrelsekontoret senast den 15:e januari varje år av hur stor andel av 

partistödet som ska avsättas till gruppledararvode. 

 

 

     Olycksfallsförsäkring 

 
§ 12 

Förtroendevalda omfattas av olycksfallsförsäkring för resor och tid i samband med 
kommunalt förtroendeuppdrag. 
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ERSÄTTNING FÖR KOSTNADER 

 

Resekostnader och traktamenten 
 

§ 13 

Kostnader för resor till och från sammanträden och förrättningar ersätts enligt de 

grunder som fastställts för kommunens arbetstagare i de kommunala reseavtalen.  

 

För resa med egen bil ersätts den faktiska resvägen mellan bostad eller arbetsplats och 

sammanträdesplatsen/förrättningsplatsen i kilometer.  

 

För resa med Jönköpings Länstrafik AB ersätts det antal zoner enligt taxan för 

kontantbiljetter för vuxen. Om resan delvis genomförs i annat län ska biljettpriset 

ersättas i denna del. 

 

Reseersättning till arbetsplatsen (Kommunhuset i Gislaved) utgår inte till 100 % 

heltidsarvoderade förtroendevalda (kommunalråden). 

 

Traktamente utgår enligt det kommunala reseavtalet vid förrättning utanför 

kommunen. 

 

Kommunens resepolicy ska följas, vilket bland annat innebär att samåkning bör ske om 

möjligheten finns. 

 

 

Barntillsynskostnader 
 

§ 14 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller motsvarande för vård eller tillsyn av barn som vårdas i den 

förtroendevaldes familj och som under kalenderåret inte hunnit fylla 12 år. Om 

särskilda skäl föreligger kan ersättning utges även för äldre barn.  

 

För barn som redan är inskrivna i barnomsorgsverksamhet erbjuds förlängd 

barnomsorg. För barn som inte är inskrivna i barnomsorgsverksamhet ges ersättning 

för barntillsynskostnader med maximalt 10 timmar per dag. Ersättningen per timme 

grundas på snittlönen för dagbarnvårdare omräknat till timlön. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller för tid då 

barnet vistas i den kommunala barnomsorgen. 

 

 

Kostnader för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk anhörig 
 

§ 15 

Ersättning betalas för kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid 

sammanträden eller förrättningar för vård eller tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt 

sjuk person (anhörig) som vistas i den förtroendevaldes bostad.  
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Ersättning för vård och tillsyn av funktionsnedsatt eller svårt sjuk anhörig utgår med 

maximalt 10 timmar/dag. Ersättning per timme och person är lika med aktuell 

timersättning för anhörigvårdare enligt kommunalt avtal. 

 

Ersättning betalas inte för tillsyn, som utförs av egen familjemedlem eller av annan 

närstående. 

 

 

Särskilda kostnader för förtroendevald med 

funktionsnedsättning 

 
§ 16 

Ersättning betalas till förtroendevald med funktionsnedsättning för de särskilda 

kostnader som uppkommit till följd av deltagande vid sammanträden eller mot-

svarande och som inte ersätts på annat sätt. Häri ingår kostnader för t.ex. resor, 

ledsagare, tolk, hjälp med inläsning och uppläsning av handlingar och liknande. Ersätt-

ning betalas med belopp som är skäligt och fastställs efter ansökan i varje särskilt fall. 

 

 

Övriga kostnader 
 

§ 17 

För andra kostnader än som avses i 13 - 16 §§ betalas ersättning om den för-

troendevalde kan visa att särskilda skäl förelegat för dessa kostnader. 

 

Ersättning utgår inte om den förtroendevalde haft rimliga möjligheter att genom 

omdisponering av arbete eller på annat sätt kunnat förhindra att kostnaderna 

uppkom. 

 

Kommunstyrelsens allmänna utskott beslutar om ersättning ska utgå. 
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GEMENSAMMA BESTÄMMELSER 

 

Hur man begär ersättning 
 

§ 18 

För att få ersättning enligt 3 - 6 § §, (förlorad arbetsförtjänst mm) 10 §  (arvode och 

restid/färdtid samt resor) och 13 - 17 §§ (kostnader) ska den förtroendevalde anmäla 

sina förluster och kostnader, samt, där så anges i respektive paragraf, styrka dem. Vid 

förlorad arbetsinkomst ska antalet timmar uppges, vilket vid anfordran ska styrkas. 

 

Anmälan görs till fullmäktiges eller nämndens sekreterare eller annan som utsetts att 

ta emot uppgifterna. 

 

Arvode enligt 7 och 9 §§ (fasta arvoden) betalas ut utan föregående anmälan. Arvode 

enligt 11 § (gruppledararvode) betalas ut efter skriftlig framställan från respektive 

parti. 

 

Avstående av arvode till ersättare, se § 9.  

 

 

      § 19 

Begäran om ersättning för förlorad arbetsförtjänst enligt § 3 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om ersättning för förlorad pensionsförmån enligt § 4 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut. 

 

Begäran om ersättning för förlorad semesterförmån enligt § 5 kan framställas för hela 
innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om ersättning för arvode för sammanträde eller förrättning enligt § 6 kan 

framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter 

mandatperiodens slut.  

 

Begäran om reseersättning och traktamenten enligt § 13 kan framställas för hela 

innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter mandatperiodens slut.  

 

Begäran om andra ersättningar enligt §§ 14, 15, 16 och 17 i dessa bestämmelser kan 

framställas för hela innevarande mandatperiod, dock senast sex månader efter 

mandatperiodens slut.  

 

 

Tolkning av bestämmelserna 
 

§ 20 

Frågor om tolkning och tillämpning av dessa bestämmelser avgörs av kom-

munstyrelsens allmänna utskott. Tillämpningsföreskrifter utfärdas av 

kommunstyrelsekontoret. 
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Utbetalning 
 

§ 21 

Årsarvoden utbetalas med en tolftedel per månad. 

 

Övriga arvoden och ersättningar betalas ut en gång per månad. 

 

 

 

 

 

 



Underlag till kommunstyrelsen avseende fasta arvoden och sysselsättningsgrad

Kommunstyrelsens ordförandes fasta arvode uppgår till 95 % av riksdagsledamots-

arvodet och utgör basen för övriga fasta arvoden enligt ersättningsbestämmelserna.

UPPDRAG Sysselsättningsgrad

%-sats

Heltidsarvoderade - nivå 1 - 95 % av riksdagsledamotsarvodet

Kommunstyrelsens ordförande 100

Kommunstyrelsens 1:e v ordf 100

Heltidsarvoderade - nivå 2 - 90 % av nivå 1

Kommunstyrelsens 2:e v ordf 100

Heltidsarvoderade - 50 % av nivå 2

Barn- och utbildn.nämndens ordförande 50

Socialnämndens ordförande 50

Deltidsarvoderade - nivå 3 - 70 % av nivå 1

Kommunfullmäktiges ordförande 10

Valberedningens ordförande 1

Personalutskottets ordförande 10

Näringsutskottets ordförande 20

Bygg- och miljönämnd ordförande 30

Fastighetsnämndens ordförande 20

Fritidsnämndens ordförande 10

Kulturnämndens ordförande 10

Räddningsnämndens ordförande 5

Tekniska nämndens ordförande 20

Valnämndens ordförande 1

Överförmyndarnämndens ordförande 20

Vice ordföranden 10% av ordf

Kommunfullmäktiges 1:e v ordf

Kommunfullmäktiges 2:e v ordf

Valberedningens vice ordf



Kommunstyrelsen 1:e v ordf

Personalutskottets 1:e v ordf

Näringsutskottets 1:e v ordförande

Barn- och utbildningsn 1:e v ordf

Barn- och utbildningsn 2:e v ordf

Socialnämndens 1:e v ordf

Socialnämndens 2:e v ordf

Socialn soc utskotts 1:e v ordf

Socialn soc utskotts 2:e v ordf

Bygg- och miljönämndens 1:e v ordf

Bygg- och miljönämndens 2:e v ordf

Tekniska nämndens 1:e v ordf

Tekniska nämndens 2:e v ordf

Fastighetsnämndens 1:e v ordf

Fastighetsnämndens 2:e v ordf

Överförmyndarnämndens v ordförande

Fritidsnämndens 1:e v ordf

Fritidsnämndens 2:e v ordf

Kulturnämndens 1:e v ordf

Kulturnämndens 2:e v ordf

Valnämndens vice ordförande

Räddningsnämndens v ordf Arvoderas av Gnosjö kommun

UPPDRAG Sysselsättningsgrad

%-sats

Ledamöter

Kommunstyrelsen, ledamot 5

Kommunstyrelsen, ersättare 1

Kommunstyrelsens au, ledamot 1

Kommunstyrelsens näringsutskott, ledamot 1

Barn- och utbildningsnämnd, ledamot 3

Barn- och utbildningsnämnd, ersättare 1

Barn- och utbildningsnämndens au, ledamot 1

Socialnämndens ledamot 3

Socialnämndens ersättare 1

Socialnämndens au, ledamot 1

Socialnämndens sociala utskott, ledamot 1



Övrigt

Revisionens ordförande 10

Revisionens vice ordförande 5

Revisionens ledamöter 3

Valdistrkts ordf, valår Fast  belopp

Valdistrikts v ordf, valår 70%  av O

Förlorad arbetsinkomst, "taket" Tas bort

Timarvode

Grundarvode (dubbelt)



arvodet och utgör basen för övriga fasta arvoden enligt ersättningsbestämmelserna.



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  3 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

    Dnr KS/2014/2 
    

 
Principer för inkallande av ersättare 

  
Vb § 26 14-12-02 Ärendebeskrivning 

Ordförande tar upp frågan om regler angående ordning för inkallande av ersät-
tare i kommunens styrelser och nämnder.  
 
S, M och MP har ingått valteknisk samverkan och bildar majoritet. C, KD och 
FP har ingått valteknisk samverkan inom oppositionen. I förslaget till inkallelse-
ordning är det satt i storleksordning inom respektive valteknisk samverkan.  
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
  att följande principer ska gälla för inkallande av ersättare för tjänstgöring vid 

ordinarie ledamots frånvaro i nämnder och styrelser: 
 
   I första hand ska ersättare vara personlig, i andra hand ska ersättare kal-

las in så att majoritetsförhållandet mellan partierna med utgångspunkt 
från de vid valtillfället företagna valen och uttalad teknisk valsamverkan 
inte förändras och i tredje hand inkalla ersättare till tjänstgöring i den 
ordning han eller hon står upptagen i den paragraf som upprättats vid 
valtillfället. 

 
   För ledamot tillhörande inträder ersättare i nedan 
   nedanstående partigrupp angiven partigruppsordning 
   S S, M, MP; C, KD, FP; SD 
   M M, S, MP; C, KD, FP; SD 
   MP MP, S, M; C, KD, FP; SD 
   C C, KD, FP; SD; S, M, MP 
   KD KD, C, FP; SD; S, M, MP 
   FP FP, C, KD; SD; S, M, MP 
   SD SD; C, KD, FP; S, M, MP 
    

 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 
 
 

    



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  4 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-11-20  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

 

   Dnr KS/2014/2 
 

Delegation av beslut om utseende av lekmannarevisorer i bolag 
   

Vb § 8 14-11-20 Ärendebeskrivning 
Enligt kommunallagen 3 kap 17 § ska fullmäktige utse minst en lekmannarevisor 
i aktiebolag där kommunen direkt eller indirekt innehar samtliga aktier. Det-
samma gäller när kommunen ensamt bildar en stiftelse.  För Gislaveds kom-
muns tre verksamhetsstiftelser gäller att Gislaveds kommun inte är ensam stif-
tare. 
 
Till lekmannarevisor i aktiebolaget eller revisor i stiftelsen ska fullmäktige utse 
någon av de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga nämn-
ders verksamhet. 
 
Den parlamentariska kommittén tog i sitt arbete upp frågan om möjligheten att 
fullmäktige delegerar till revisorerna att inom sig utse de personer som ska 
vara lekmannarevisorer i bolag. 

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
 

  att delegera till de revisorer som valts för granskning av styrelsen och övriga 
nämnders verksamhet att inom sig utse de personer som ska vara lek-
mannarevisorer i helägda bolag.  

  
 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Revisionen 2014-2018 1
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Liljedahl Barbro C Transtigen 6
Tel. bost. 0371-208 72                         
Mobiltel.070-592 33 33 Ordförande 330 21 REFTELE barbro.liljedahl@pol.gislaved.se

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Ledamot 334 32 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

 Haraldsson John-Erik S Flöjtgränd 18
Mobiltele: 070-8788948                      
Tel bost.0371-10616 Ledamot 332 31  GISLAVED sven-erik.haraldsson@pol.gislaved.se

Nilsson Sven FP Hantverkargatan 9
Tel bost. 0371-802 50                        
Mobiltel. 070-571 25 36 Ledamot 332 31 GISLAVED sven.nilsson@pol.gislaved.se

Majoriteten lämnat en plats till 
oppositionen

Claesson Kjell M S:a Långgatan 9A
Tel. bost. 0371-163 45
Mobiltel. 073-44 16 345 Vice ordförande

333 30 
SMÅLANDSSTENAR kjell.claesson@pol.gislaved.se

 Davidsson Solveig M Kållerstad Kvarnagård 4
Tel. bost. 0371-731 23
Mobiltel. 070-331 94 93 ledamot 330 21  REFTELE solveig.davidsson@pol.gislaved.se

Törnberg Cathrine SD Hjortronstigen 6
Tel. bost. 0371-101 46                     
Mobiltel. 076-118 01 46 Ledamot 332 26 GISLAVED

Kommunfullmäktiges beslut 1 juni 2006 § 40 att Revisionen skall ha 7 ledamöter.
* Obs! Skärpta valberhetshinder se cirkulär 2010:26
* Oppositionen erhåller som tidigare ordförandeposten i revisionen och majoriteten vice ordförande.
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  5 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-11-20  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

   Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av revisorer 
   

Vb § 9 14-11-20 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 1-13, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret. Bilagorna 2-13 är inte kompletta varför respektive 
parti får i uppdrag att komma in med kompletteringar.  

 
 

Valberedningen beslutar 

 
att lägga bilaga 2-13 till handlingarna och återuppta ärendet den  

2 december 2014, samt 
 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja revisorer och revisorsersättare enligt bilaga 1. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
Valberedningen 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kommunstyrelsen 2015 - 2018 2

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92

Ordförande, 
kommunalråd 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Kärreskog Bo S Kompassgatan 8 Mobiltel. 070-210 17 47 ledamot 332 31  GISLAVED bo.karreskog@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-361 59 35 ledamot 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 Ledamot 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50                         
Mobiltel. 072-74 44 854 Ledamot 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11

vice ordförande, 
kommunalråd 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1
Tel. bost. 0371-350 15
Mobiltel. 073-070 80 32 ledamot

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Gullberg Lorentsson Maria M Löpargatan 12

Tel. bost. 0371-108 06                         
Tel. arb. 0371-838 30                          
Mobiltel. 070-529 09 70 Ledamot 332 31 GISLAVED

maria.gullberg.lorentsson@pol.gislave
d.se

Sjödell Anton M Skedesvägen 5
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 076-106 26 13 Ledamot 330 21 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

 Bruhn Peter MP Töråsvägen 6
Tel bost. 0371-17193                       
Mobiltel. 070-6682910 Ledamot 334 33 ANDERSTORP peter.bruhn@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55

2:e vice ordförande, 
kommunalråd 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Majoriteten har överenskommelse 
med C att lämna 2:e vice 
ordförande plats till C

Josefsson Håkan C Väcklinge, Södergård 2
Tel. bost. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ledamot 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Kastberg Lennart KD Skiftesgatan 18

Tel. bost. 0371-132 02
Tel. arb.  0371-121 40
Mobiltel. 070-514 32 02 Ledamot 332 35 GISLAVED lennart.kastberg@pol.gislaved.se

Gustafsson Anders SD Torggatan 10

Tel. bost. 0371-18113
Tel. arb.  
Mobiltel. 070-3569116 ledamot 334 33 ANDERSTORP anders.gustafsson@pol.gislaved.se

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17

Tel. bost. 0371-93030
Tel. arb.  
Mobiltel. 073-1833148 ledamot 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06
Mobiltel. 070-251 84 95                      
Tel. arb. 0371-845 00 ersättare 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

 Modén Rose-Mari S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 ersättare 332 36  GISLAVED rose-mari.moden@pol.gislaved.se

 Varsamis Evangelos S Torggatan 8

Tel. bost. 0371-173 88
Tel. arb.  0371-896 79                         
Mobiltel. 070-7903830 ersättare 334 33  ANDERSTORP evangelos.varsamis@pol.gislaved.se

 Thelin Kjell S Västergatan 19

Tel. bost. 0371-312 46
Tel. arb.  0371-52 38 00
Mobiltel. 073-220 32 21 ersättare

333 30  
SMÅLANDSSTENAR kjell.thelin@pol.gislaved.se

Westerholm Gunilla S Kärringahult Haga

Tel. bost. 0371-360 48                         
Tel. arb. 0371-368 00                          
Mobiltel. 070-368 68 16 ersättare 333 92 BROARYD gunilla.westerholm@pol.gislaved.se

 Pohl Jan-Erik M Lunden Hulu

Tel. bost. 0370-324 31
Tel. arb.  0370-828 00
Mobiltel. 070-556 89 51 ersättare 330 21  REFTELE jan-erik.pohl@pol.gislaved.se

Björkman Björn M Karlavägen 3

Tel. bost. 0371-188 08

Mobiltel. 070-252 80 52 ersättare 334 31 ANDERSTORP bjorn.bjorkman@pol.gislaved.se

 Sjöblom Staffan M Sjölid 10 D
Tel. bost. 0371-980 63
Mobiltel. 070-787 60 43 ersättare 332 92  GISLAVED staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

 Björn Johan M Västergatan 21

Tel. bost. 0371-329 51
Tel. arb.  0371-346 11
Mobiltel. 070-330 46 11 ersättare

333 30  
SMÅLANDSSTENAR johan.bjorn@pol.gislaved.se

 Yassin Lukas MP Traststigen 8 A
Tel.bost. 0371-12805                      
Mobiltel. 076-0984491 ersättare 332 32 GISLAVED lukas.yassin@pol.gislaved.se

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 070-2397722 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

 Petersson Bengt C Sunnaryd 3

Tel. bost. 0371-711 87
Tel. arb.  0371-811 12
Mobiltel. 070-539 11 87 ersättare 330 10  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se

Park Lars FP Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26
Mobiltel. 072-305 76 08 ersättare 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Östvall Bo SD Textilgatan 3 Mobiltel. 0704184502 ersättare
333 32 
SMÅLANDSSTENAR Bo.Ostvall@pol.gislaved.se

Nilsson/Nylen Stefan SD Sännås Fållåsen 1 Mobiltel. 0703256271 ersättare
333 91 
SMÅLANDSSTENAR Stefan.NilssonNylen@pol.gislaved.se

Kommunstyrelsen skall bestå av bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare



Krisledningsnämnd 2015 - 2018 3

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 Ordförande 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Kärreskog Bo S Kompassgatan 8 Mobiltel. 070-210 17 47 Ledamot 332 31  GISLAVED bo.karreskog@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-361 59 35 ledamot 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 vice ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Bruhn Peter MP Töråsvägen 6
Tel. bost. 0371-17193
Mobiltel. 070-6682910 ledamot 334 33 ANDERSTORP peter.bruhn@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Gustafsson Anders SD Torggatan 10

Tel. bost. 0371-18113
Tel. arb.  
Mobiltel. 070-3569116 ledamot 334 33 ANDERSTORP anders.gustafsson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel. arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 ersättare 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50                         
Mobiltel. 072-74 44 854 ersättare 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1
Tel. bost. 0371-350 15
Mobiltel. 073-070 80 32 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Yassin Lukas MP Traststigen 8 A
Tel. bost. 0371-12805
Mobiltel. 076-0984491 ersättare 332 32 GISLAVED lukas.yassin@pol.gislaved.se

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52                         
Tel.arb. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ersättare 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17

Tel. bost. 0371-93030
Tel. arb.  
Mobiltel. 073-1833148 ersättare 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se

Krisledningsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Av dessa ska 3 ledamöter utgöras av de personer som valts till presidium i Kommunstyrelsen.
Övriga 4 ledamöter ska utses bland de som valts som Kommunstyrelsens ledamöter. De 7 ersättarna utses bland Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Till Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande skall Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande (kommunalråden) väljas.



Valnämnd 2015 - 2018 4

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Modén Rose-Mari S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 vice ordförande 332 36  GISLAVED rose-marie.moden@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ledamot 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 ordförande 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

Sjöblom Malin M Sjölid 1
Tel. arb. 0371-51 09 10                       
Mobiltel. 070-787 60 03 ledamot 332 92 GISLAVED malin.sjoblom@pol.gislaved.se

Banica Mihai MP Allègatan 41
Tel. bst. 0371-155 69                      
Mobiltel. 076-246 32 94 ledamot 334 31 ANDERSTORP mihai.banica@pol.gislaved.se

Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård
Tel. Bost. 0371-93014 Mobiltel. 070-
6763014 ledamot 332 91 GISLAVED lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se

Fjellander Mattias KD Parkgatan 28
Tel. bost. 0371-173 19                
Mobiltel. 070-392 53 57 ledamot 334 32 ANDERSTORP mattias.fjellander@pol.gislaved.se

Sveningson Fredrik FP Stret Tel. bost. 0371-187 65 ledamot 334 32 ANDERSTORP fredrik.sveningson@pol.gislaved.se

Gustafsson Anders SD Torggatan 10

Tel. bost. 0371-18113
Tel. arb.  
Mobiltel. 070-3569116 ledamot 334 33 ANDERSTORP anders.gustafsson@pol.gislaved.se



 Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44                      
Mobiltel. 073-804 28 18 ersättare 330 27  HESTRA hasse.johansson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50                         
Mobiltel. 072-74 44 854 ersättare 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Martinsson-Sveningsson Åsa M Trastgatan 11
Tel. bost. 0370-33 59 38
Tel. arb.  0371-819 58 ersättare 330 27  HESTRA

Muhonen Anne M Karlavägen 3 Mobiltel. 070-219 09 02 ersättare 334 31 ANDERSTORP

 Hursti Jan-Erick MP Henjavägen 7 Mobiltel. 076-081 64 20 ersättare 332 35 GISLAVED jan-erick.hursti@pol.gislaved.se

 Larsson Ann-Britt C Åtterås, Norrby 1

Tel. bost. 0371-351 35 Mob. Tel. 
070-3770435
Tel. arb.  0371-817 71 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR ann-britt.larsson@pol.gislaved.se

KD ersättare
Om inte FP hittar någon ersättare så 
lämnas platsen till KD eller C

FP ersättare
Om inte FP hittar någon ersättare så 
lämnas platsen till KD eller C

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17

Tel. bost. 0371-93030
Tel. arb.  
Mobiltel. 073-1833148 ersättare 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se

Valnämnden består av 9 ledamöter och 9 ersättare efter ändring i nämndsorganisationen, presidium 3 st
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Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ledamot 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Skedesvägen 5
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 076-106 26 13 ersättare 330 21 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

Josefsson Håkan C Väcklinge, Södergård 2
Tel. bost. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ersättare 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Vice ordförande,                
Gnosjö kommun

Räddningsnämnden skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare.

Gislaveds kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare, Gnosjö kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ordförande från Gislaveds kommun, Vice ordförande från Gnosjö kommun.



Barn- och utbildningsnämnd 2015 - 2018 6

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Kärreskog Bo S Kompassgatan 8 Mobiltel. 070-210 17 47 Ordförande 332 31  GISLAVED bo.karreskog@pol.gislaved.se

Bahtanovic Suzana S Bondegatan 8 Mobiltel: 070-455 39 66 ledamot 332 35 GISLAVED suzana.bahtanovic@pol.gislaved.se

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel. arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 ledamot 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

Dinäss Josefine S Ågatan 58 C Mobilte. 073-066 59 28 ledamot 334 32 ANDERSTORP josefine.dinass@pol.gislaved.se

Olsson Kjell S Mörkebo kraftstation
Tel. bost. 0371-520 31
Mobiltel. 070-56 49 115 ledamot 330 26 BURSERYD kjell.olsson@pol.gislaved.se

 Christiansson Ulla M Forsvägen 3

Tel. bost. 0371-363 66
Tel. arb.  0371-363 66
Mobiltel. 070-836 36 12 1:e vice ordförande 333 93  SKEPPSHULT ulla.christiansson@pol.gislaved.se

 Björn Johan M Västergatan 21

Tel. bost. 0371-329 51
Tel. arb.  0371-346 11
Mobiltel. 070-330 46 11 ledamot

333 30  
SMÅLANDSSTENAR johan.bjorn@pol.gislaved.se

Ingelsbo Malin M Hackspettsgatan 12
Tel. bost. 0370-33 52 40
Mobiltel. 070-639 81 61 ledamot 330 27 HESTRA malin.ingelsbo@pol.gislaved.se

Holm Magdalena M Sörsjö 2 070-792 84 44 ledamot SMÅLANDSSTENAR

 Hjelm Henric MP Väcklinge Sörby
Tel. bost. 0371-21141
Mobiltel. 070-2294495 ledamot 330 21 REFTELE henric.hjelm@pol.gislaved.se

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 070-2397722 2:e vice ordförande

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

 Martinsson Anders C Öreryd Almensryd 1

Tel. bost. 0370-33 70 84
Mobiltel. 070-639 70 84

ledamot 330 27  HESTRA anders.martinsson@pol.gislaved.se

Lindroth Elisabet FP Linnégatan 4

Tel bost. 0371-301 22                        
Tel. arb. 0371-817 98                          
Mobiltel. 070-595 58 32 ledamot

333 32 
SMÅLANDSSTENAR elisabet.lindroth@pol.gislaved.se

Nilsson/Nylén Stefan SD Sännås Fållåsen 1 Mobiltel. 0703256271 ledamot
333 91 
SMÅLANDSSTENAR stefan.nilsson.nylen@pol.gislaved.se

Petersson Linda SD Klementinstigen 4B Mobiltel. 0730315312 ledamot
333 33 
SMÅLANDSSTENAR



ERSÄTTARE

 Töreland Tomas S Stenbrohult

Mobiltel. 070-942 18 43
Tel. arb. 0371-194 33
Tel. bost. 0371-990 30 Ersättare 334 91  ANDERSTORP tomas.toreland@pol.gislaved.se

Saras Skarphagen Charlotta S Stenvägen 2 Ersättare 334 32 ANDERSTORP lotta.saras@pol.gislaved.se

Olmos Oscarsson Veronica S Svarvaretorpsvägen 6 Mobiltel. 072-179 75 75 Ersättare 334 32 ANDERSTORP

Wallentin Thomas S Norra Långgatan 119 Tel mobil. 073- 4425744 Ersättare
333 30  
SMÅLANDSSTENAR thomas.wallentin@weland.se

Milanka Bezbradica S Södra Nissastigen 9 B Tel mobil .073- 6532956 Ersättare
333 32  
SMÅLANDSSTENAR milanka68@gmail.com

Drottheden Daniel M Bergsgatan 12 070-972 27 46 ersättare 334 31 Anderstorp

Gullberg Lorentsson Evelina M Gröna vägen 13 Mobil: 0706-816 2216 ersättare 332 30 Gislaved

Runesson Mattias M Spinettgränd 4 072-036 41 28 ersättare 332 31 Gislaved

Engman Peter M Ringvägen 27 076-809 15 46 ersättare 334 31 Andertorp peter.engman@pol.gislaved.se

Erlandsson Robert MP Södergatan 29 
Mobiltel. 070-5393112

ersättare 332 30 GISLAVED robert.erlandsson@pol.gislaved.se

Magnussson Kenneth C Ås Andersagård 6
Tel. bost. 0371-700 93
Mobiltel. 070-583 95 45 ersättare 330 10  BREDARYD kenneth.magnusson@pol.gislaved.se

Skogsberg Pia KD Arlavägen 1

Tel. bost. 0370-33 71 11                      
Tel. arb. 0370-33 77 90                       
Mobilte. 070-952 16 01 ersättare 330 27 HESTRA pia.skogsberg@pol.gislaved.se

Curenstam Martina FP Österlidsgat.12
Mobiltel. 072-301 82 12

ersättare 332 33 GISLAVED

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17 Mobiltel. 0731833148 ersättare 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se

Svanström Pierre SD Hemvägen 4 D Mobiltel. 072-3535150 ersättare
333 30 
SMÅLANDSSTENAR

Barn- & utbildningsnämnden skall bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare.



Socialnämnd 2015 - 2018 7

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Lindgren Margareta S Åbjörnsgatan 36 C
Tel. bost. 0371-52 49 13
Mobiltel. 070-516 51 25 1:e vice ordförande 332 36  GISLAVED margareta.lindgren@pol.gislaved.se

 Thelin Kjell S Västergatan 19

Tel. bost. 0371-312 46
Tel. arb.  0371-52 38 00
Mobiltel. 073-220 32 21 ledamot

333 30  
SMÅLANDSSTENAR kjell.thelin@pol.gislaved.se

 Malmgren Flod Jessica S Violvägen 2

Tel. bost. 0371-109 28
Tel. arb.  0371-58 81 68
Mobiltel. 070-352 64 00 ledamot 334 33  ANDERSTORP

jessica.flod.malmgren@pol.gislaved.s
e

Gullberg Pelle S Granhult 3

Tel.bost. 0371-413 70
Tel. arb. 0371-810 24                          
Mobiltel. 070-384 10 24 Ledamot 333 92  BROARYD pelle.gullberg@pol.gislaved.se

Azizi Naile S
Västra Järnvägsgatan 17
 lägenhet 1112

Mobiltel. 073-637 85 44
Tel. bost. 0371-312 70                         Ledamot

333 31  
SMÅLANDSSTENAR naile.azizi@pol.gislaved.se

Christina Lindqvist S Trastgatan 8 Mobiltel. 073- 0526624 Ledamot 330 27  HESTRA christina.lindqvist@edu.gislaved.se

Gullberg Lorentsson Maria M Löpargatan 12

Tel. bost. 0371-108 06
Mobiltel. 070-529 09 70                      
Tel arb. 0371-838 30 ordförande 332 31 GISLAVED

maria.gullberg.lorentsson@pol.gislave
d.se

Andreasson Jonas M Boda Storegård 1 Mobiltel. 070-584 63 56 ledamot 333 92 BROARYD jonas.andreasson@pol.gislaved.se

Jonsson Kerstin M Mogatan 7 C lgh 1204
Tel. bost. 0370-33 53 63                     
Mobiltel. 070-575 25 10 ledamot 330 27 HESTRA kerstin.jonsson@pol.gislaved.se

Ericson Jonas M Marielundsgatan 22 Mobiltel. 073-089 83 51 ledamot 332 34 GISLAVED jonas.ericson@pol.gislaved.se

Petersson Bengt C Sunnaryd 3

Tel. bost. 0371-711 87
Tel. arb.  0371-811 12
Mobiltel. 070-539 11 87 2:e vice ordförande 330 10  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se

Valteknisk samverkan mellan C, 
KD och FP

Strömblad Linda C Kyrkotorp

Tel. bost. 0371-210 79
Mobiltel. 070-386 05 11
Tel. arb 0370-33 13 30 ledamot 330 21 REFTELE linda.stromblad@pol.gislaved.se

Forsbäck Magdalena KD Väcklinge, Hästhagen
Tel. bost. 0371-202 54               
Mobilte. 070-557 87 15 ledamot 330 21 REFTELE magdalena.forsback@pol.gislaved.se

Gustafsson Anders SD Torggatan 10 Mobiltel. 070-3569116 ledamot 334 33 ANDERSTORP anders.gustafsson@pol.gislaved.se

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17 Mobiltel. 0731833148 ledamot 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Carlsson Katarina S Blåbärsstigen 3

Tel bost. 0370-33 50 90
Tel arb. 0370-33 95 79
Mobiltel. 073-27 52 484 ersättare 330 27 HESTRA katarina.carlsson@pol.gislaved.se

 Varsamis Evangelos S Torggatan 8

Tel. bost. 0371-173 88
Tel. arb.  0371-896 79                         
Mobiltel. 070-790 38 30 ersättare 334 33  ANDERSTORP evangelos.varsamis@pol.gislaved.se

 Åsberg Lena S Radhusv. 65
Tel.bost. 0371-51 12 59
Mobiltel. 070-230 12 59 Ersättare 332 33  GISLAVED lena.asberg@pol.gislaved.se

Edvardsson Gunilla S Vickelsberg 1
Tel. bost. 0371-30496                          
Mobiltel. 070-6209259 Ersättare

333 91 
SMÅLANDSSTENAR gunilla.edvardsson@pol.gislaved.se

Gustavsson Ove S Bergåsvägen 24
Tel. bost. 0371-10723                         
Mobiltel. 076-855 27 70 Ersättare 334 32 ANDERSTORP ove.gustavsson@pol.gislaved.se

Jensen Julia S
Västergatan 16 A lgh 
1205 Ersättare 332 32 Gislaved

Berg Gerd M Sjölid 2

Tel. bost. 0371-980 46
Tel. arb.  0371-801 95                         
Mobiltel. 070-30 80 796 ersättare 332 92 GISLAVED gerd.berg@pol.gislaved.se

Sveningsson L-O M
c/o owe sveningsson, 
ågatan 89 076-804 24 63 ersättare 334 32 Anderstorp

Eriksson Ida M Stora Götsbo
Tel. bost. 0371-507 78                    
Mobiltel. 073-825 26 13 ersättare 330 26 BURSERYD ida.eriksson@pol.gislaved.se

Hursti Jan-Erick MP Henjavägen 7 Mobiltel. 076-081 64 20 ersättare 332 35 GISLAVED jan-erick.hursti@pol.gislaved.se

Nilsson Ann C Ås Solborgen

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb. 0371-810 00
Mobiltel. 073-086 67 95 ersättare 330 10 BREDARYD ann.nilsson@pol.gislaved.se

Tarabocchia Camilla KD Körsbärsvägen 20
Tel. bost. 0371-326 83               
Mobiltel. 070-250 93 22 ersättare

333 33 
SMÅLANDSSTENAR camilla.tarabocchia@pol.gislaved.se

Curenstam Stefan FP Österlidsgatan 12 ersättare 332 33 GISLAVED stefan.curenstam@pol.gislaved.se

Månsson Niclas SD Nissaholmsvägen 9 Mobiltel. 0702050326 ersättare 332 36 GISLAVED niklas.mansson@pol.gislaved.se

Winnebrant Peder SD Södergatan 24 B Mobiltel. 0735417072 ersättare 332 30 GISLAVED peder.winnebrandt@pol.gislaved.se

Socialnämnden skall bestå av 15 ledamöter och 15 ersättare



Bygg- och miljönämnd 2015 - 2018 8

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Josefsson Frank S Ringvägen 27
Tel. bost.0370-335764                    
Mobiltel. 070-5555263 1:e vice ordförande 330 27  HESTRA frank.Josefsson@hestra.se

 Eliasson Eva S Södergatan 45

Tel. bost. 0371-51 12 47
Tel. arb.  0371-815 17
Mobiltel. 070-602 37 51 ledamot 332 31  GISLAVED eva.eliasson@pol.gislaved.se

 Johansson Jan-Olof S Torsgatan 1
Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-846 83 Ledamot 332 36  GISLAVED jan-olof.johansson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Stenvall Pauline M Återås, bäckegård 4 070-210 32 61 ledamot 333 91 Smålandsstenar p.hernlund@hotmail.com

Schleiff Maria MP Granbacksgatan 2 A
Tel. bost. 0371-350 48
Mobiltel. 073-5608563 ledamot 330 26 BURSERYD

Sjöberg Magnus C Anderstorpsv 33

Tel. bost. 0371-204 71
Tel. arb. 0371-824 00 
Mobiltel. 070-628 24 00 2:e vice ordförande 330 21 REFTELE magnus.sjoberg@pol.gislaved.se

Johansson Elisabeth C Sunnaryd Solbacka
tel. bost. 0371-71113, Mobiltel. 070-
5371147 ledamot 330 10 BREDARYD

Poulsén Ulf SD Apelsinvägen 7 Tel. arb. 0761161176 ledamot
333 33 
SMÅLANDSSTENAR ulf.poulsen@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Ekeberg Dan S
Henjavägen 50 E, lgh 
1001

Tel. bost. 0371-148 79
Mobil tel. 070-636 23 54 ersättare 332 30  GISLAVED dan.ekeberg@pol.gislaved.se

Hilding Ann-Charlott  S Pilgatan 6

Tel. bost. 0371-170 02                         
Tel. arb. 0371-896 56
Mobiltel. 073-848 07 59 ersättare 334 31 ANDERSTORP ann-charlott.hilding@pol.gislaved.se

Bergman Patric M Storgatan 47 070-237 54 67, 0371-34954 ersättare 330 26 BURSERYD

Friman Lisa M Ågårdsfors, Ådalen 070-348 26 63 ersättare
333 91 
SMÅLANDSSTENAR

Claar Fredrik M Trädgårdsgatan 5

Tel.bost. 0371-58 51 15
Tel. arb. 0370-847 00                          
Mobiltel. 070-558 47 03 ersättare 332 30 GISLAVED fredrik.claar@pol.gislaved.se

Hast Tomi MP Sörgårdsvägen 93
Tel.bost. 0371-149 14
Mobiltel. 073-092 56 75 ersättare 332 33 GISLAVED tomi.hast@pol.gislaved.se

Andersson Sven C Vä Hallagård 1 Tel. bost. 0371-23088 ersättare 330 21 REFTELE

Malmborg Börje KD Kärrhult 1
Tel. bost. 0371-360 05               
Mobiltel. 070-534 60 05 ersättare 333 92 BROARYD borje.malmborg@pol.gislaved.se

Månsson Niclas SD Nissaholmsvägen 9 Mobiltel. 0702050326 ersättare 332 36 GISLAVED niklas.mansson@pol.gislaved.se

Bygg- & miljönämnden skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.



Teknisk nämnd 2015 - 2018 9

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Karlsson Jörgen S Lingonvägen 5

Tel. bost. 0371-167 98
Tel. arb.  0371-837 00
Mobiltel. 070-581 67 98 Ordförande 334 33  ANDERSTORP jorgen.karlsson@pol.gislaved.se

Saras Skarphagen Charlotta S Stenvägen 2 Ledamot 334 32 ANDERSTORP lotta.saras@pol.gislaved.se

Johansson Torleif S Villstadsvägen 10

Tel.bost. 0371-506 84
Mobiltel. 070-525 06 84
Tel arb. 0371-508 11 Ledamot 330 26 BURSERYD torleif.johansson@pol.gislaved.se

Valfridsson Bertil M Torggatan 34

Tel. bost. 0371-301 67                         
Tel.arb. 0371-340 36
Mobiltel. 070-279 75 75 vice ordförande

333 30  
SMÅLANDSSTENAR bertil.valfridsson@pol.gislaved.se

Karlsson Lars M Björkgränd 5

Tel. bost. 0371-502 60
Tel. arb.  0371-508 03
Mobiltel. 070-521 87 76 ledamot 330 26 BURSERYD lars.karlsson@pol.gislaved.se

Lorentsson Per M Löpargatan 12 Mobil: 070-6350070 ledamot 332 33 Gislaved

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 ledamot 330 27  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Larsson Johan C Ölmestad Månsagård
Tel. bost. 0371-209 37
Mobiltel. 070-220 09 37 2:e vice ordförande 330 21 REFTELE johan.larsson@pol.gislaved.se

Månsson Niclas SD Nissaholmsvägen 9 Mobiltel. 0702050326 ledamot 332 36 GISLAVED niklas.mansson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Oskarsson Hans S Svarvaretorpsvägen 6 
Tel. bost.  037117248-                         
Mobiltel. 076-1391128 Ersättare 334 31 ANDERSTORP

 Wilander-Axelsson Ewa S Lyckhemsgatan 7 Tel. bost. 0371-139 43 ersättare 332 33  GISLAVED
ewa.wilander-
axelsson@pol.gislaved.se

Gunnarsson Jonnie S
Norra Storgatan 3 R lgh 
1202 Mobiltel.072-5055954 Ersättare 332 30 Gislaved

 Sjöblom Staffan M Sjölid 10 D
Tel. bost. 0371-980 63
Mobiltel. 070-787 60 43 ersättare 332 92  GISLAVED staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

Ernst Dennis M Linnegatan 18 070-664 49 12 ersättare 332 32 GISLAVED

Banica Mihai MP Allégatan 41
Tel. bost. 0371-155 69                         
Mobil tel. 076-246 32 94 ersättare 334 33 ANDERSTORP mihai.banica@pol.gislaved.se

Rehn Carl-Henrik C Norra Släthult 20
Tel. bost. 0371-370 59            
Mobiltel. 070-688 11 53 Ersättare

333 91 
SMÅLANDSSTENAR karl-henrik.rehn@pol.gislaved.se

Curenstam Stefan FP Österlidsgatan 12 ersättare 332 33 GISLAVED stefan.curenstam@pol.gislaved.se

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17 Mobiltel. 0731833148 ersättare 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se

Tekniska nämnden skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare.



Fastighetsnämnd 2015 - 2018 10

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Sahlin Agne S Åviksvägen 8
Tel. bost. 0371-129 69
Mobiltel. 070-548 12 88  1:e vice ordförande 332 30  GISLAVED agne.sahlin@pol.gislaved.se

 Jäderström Lars S Kvarngatan 6
Tel.arb. 0371-345 00                           
Mobiltel. 073-810 90 17 ledamot

333 31  
SMÅLANDSSTENAR lars.jaderstrom@pol.gislaved.se

Josefsson Marina S Ringvägen 27 Mobiltel. 070-6023597 Ledamot 330 27  HESTRA

 Åkestrand Lisbeth M Strandsnäsgatan 12

Tel. bost. 0371-303 96
Tel. arb.  0371-815 11
Mobiltel. 070-39 55 287 ordförande

333 31  
SMÅLANDSSTENAR lisbeth.akestrand@pol.gislaved.se

Ingelsbo Marcus M
Valdshult 
Ekebackestugan

Tel. arb. 070-09 28 006
Mobiltel. 076-806 40 05 ledamot 330 27 HESTRA marcus.ingelsbo@pol.gislaved.se

Bahtanovic Zuhidin M Bondegatan 8 Mobiltel. 070-9024196 ledamot 332 35 Gislaved

 Nyström Lars-Erik C Hackspettsgatan 13
Tel. bost. 0370-33 50 46
Mobiltel. 070-553 50 46 ledamot 330 27  HESTRA lars-erik.nystrom@pol.gislaved.se

Ström Charlotte KD Drottgränd 8 2:e vice ordförande 332 34 GISLAVED

Svanström Pierre SD Hemvägen 4 D Mobiltel. 072-3535150 ledamot
333 30 
SMÅLANDSSTENAR



ERSÄTTARE

 Svanberg Inga-Lill S Norra Storgatan 3B
Tel. bost. 0371-147 48
Mobiltel. 076-843 75 84 Ersättare 332 30  GISLAVED inga-lill.svanberg@pol.gislaved.se

Jonsson Thomas S Bruksgatan 9 Mobiltel. 070-680 78 02 Ersättare 333 93 SKEPPSHULT thomas.johnsson@pol.gislaved.se

Molander Ann-Charlotte S Stamgatan 6

Tel.bost. 0371-135 37                          
Tel arb. 0371-810 77                           
Mobiltel. 076-841 35 37 ersättare 332 31 GISLAVED

ann-
charlotte.molander@pol.gislaved.se

 Bolmenius Sven-Göte M Storgatan 6 ersättare 330 21  REFTELE sven-gote.bolmenius@pol.gislaved.se

Fredriksson Rigo M Violvägen 5
Tel.bost. 0371-173 03                          
Mobiltel. 070-509 98 40 ersättare 334 33  ANDERSTORP rigo.fredriksson@pol.gislaved.se

Ekström Jan MP Storgatan 8

Tel. bost. 0371-167 34                         
Tel arb. 0371- 811 01                          
Mobil tel 076-844 94 85 ersättare 334 33 ANDERSTORP jan.ekstrom@pol.gislaved.se

Johansson Kenth C Södra Tånghult 10

Tel. bost.0371-157 55
Tel. arb.  0371-193 12
Mobiltel. 070-266 93 01 ersättare 334 31 ANDERSTORP kenth.johansson@pol.gislaved.se

Turesson Sven KD S Kruvebo 2
Tel. arb. 0371-58 46 18                  
Mobiltel. 070-217 06 96 ersättare 330 26 BURSERYD sven.turesson@pol.gislaved.se

Poulsén Ulf SD Apelsinvägen 7 Tel. arb. 0761161176 ersättare
333 33 
SMÅLANDSSTENAR ulf.poulsen@pol.gislaved.se

Fastighetsnämnden skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare



Fritidsnämnd 2015 - 2018 11

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 Ordförande 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Josefsson Susanne S Flahult Norrgården
Tel. bost. 0371-127 51
Mobiltel. 070-347 21 70 ledamot 330 27 HESTRA susanne.josefsson@pol.gislaved.se

Johansson Rune S Bruksgatan 5

Tel.bost. 0371-361 36                          
Tel. arb. 0371-345 00                          
Mobiltel. 070-999 36 13 ledamot 333 93  SKEPPSHULT rune.johansson@pol.gislaved.se

Flodström Lotten S Stavås Lönnegård

Tel. bost. 0371-35155                          
Tel. arb. 0371-502 00                          
Mobiltel. 070-563 51 56 ledamot 330 26 BURSERYD

Sjöblom Malin M Sjölid 4
Tel. arb.  0371-51 09 10
Mobiltel. 070-787 60 03 vice ordförande 332 92 GISLAVED malin.sjoblom@pol.gislaved.se

Niklasson Sylvester M Stora Båraryd 20

Tel. bost. 0371-982 28
Mobiltel. 076-59 99 669

ledamot 332 92 GISLAVED sylvester.niklasson@pol.gislaved.se

 Nilsson Urban C Ås Solborgen

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb.  0371-58 46 23
Mobiltel. 070-342 43 38 2:e vice ordförande 330 10  BREDARYD urban.nilsson@pol.gislaved.se

Valteknisk samverkan mellan C, 
KD och FP

Larsson Emanuel KD Loftsgården 3
Tel. bost. 0371-807 36                        
Mobiltel. 070-440 64 48 ledamot 332 91 GISLAVED

Nilsson/Nylén Stefan SD Sännås Fållåsen 1 Mobiltel. 0703256271 ledamot
333 91 
SMÅLANDSSTENAR stefan.nilssonNylen@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

Modén Ros-Marie S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 Ersättare 332 36 GISLAVED rose-mari.moden@pol.gislaved.se

Svensson Magnus S Dalgatan 1 Mobiltel. 070-3148346 Ersättare 330 21  REFTELE harleymagnus@hotmail.com

Mohamud Hersi   S Traststigen 2 B Mobiltel.  0763265043 Ersättare 332 32  GISLAVED

Owen H. Kayira MP Hallarydsvägen 2 B
                                                    
Mobil.tel. 073-072 45 96 ersättare 332 31 GISLAVED

 Gustafsson Glenn M Enegatan 24

Tel. bost. 0371-321 07
Tel. arb.  0371-58 77 08
Mobiltel. 070-566 58 60 ersättare

333 32  
SMÅLANDSSTENAR glenn.gustafsson@pol.gislaved.se

Lassus Johan M Föreningsgatan 12 Mobiltel. 073-151 42 12 ersättare 332 00 GISLAVED

Ingemarsson Anders C Kyrkvägen 28
Tel. bost. 0370-370 15
Mobiltel. 070-265 62 68 ersättare 330 26  BURSERYD anders.ingemarsson@pol.gislaved.se

Park Lars FP Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26
Mobiltel. 072-305 76 08 ersättare 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Östvall Bo SD Textilgatan 3 Mobiltel. 0704184502 ersättare
333 32 
SMÅLANDSSTENAR bo.ostvall@pol.gislaved.se

Fritidsnämnden skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare



Kulturnämnd 2015 - 2018 12

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 Ordförande 330 26  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

 Linde Bosse S Visthusgatan 6
Tel. bost. 0371-147 10
Mobiltel. 076-801 08 50 Ledamot 332 35  GISLAVED bo.linde@pol.gislaved.se

Sjöström Therese   S Vintergatan 3 Mobiltel. 076- 8500154 Ledamot 330 27  HESTRA

Holmbom Marcus S Torsgatan 8B
Tel.arb. 0371-846 90                           
Mobiltel. 072-730 04 94 Ledamot 332 36 GISLAVED marcus.holmbom@pol.gislaved.se

Björkman Björn M Karlavägen 3

Tel. bost. 0371-188 08

Mobiltel. 070-252 80 52 1:e vice ordförande 334 31 ANDERSTORP bjorn.bjorkman@pol.gislaved.se

Lewintus Markus M Mogatan 18 Mobiltel. 073-377 07 47 ledamot 330 27 HESTRA markus.lewintus@pol.gislaved.se

 Larsson Ann-Britt C Åtterås 40, Norrby 1
Tel. bost. 0371-351 35
Tel. arb.  0371-817 71 ledamot

333 91  
SMÅLANDSSTENAR ann-britt.larsson@pol.gislaved.se

Olsson Björn FP Södra Storgatan 24
Tel. bost. 0371-319 26                 
Mobiltel. 070-328 70 51 2:e vice ordförande 332 33 GISLAVED

Östvall Bo SD Textilgatan 3 Mobiltel. 0704184502 Ledamot
333 32 
SMÅLANDSSTENAR bo.ostvall@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

 Andersson Laila S Soprangatan 6

Tel. bost. 0371-135 57
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-66 55 732 Ersättare 332 31  GISLAVED laila.andersson@pol.gislaved.se

Strömberg Katri S Hallarydsvägen 13 D Mobiltel. 070-30 22 384 Ersättare 332 31 Gislaved katri.stromberg@pol.gislaved.se

Ohvo Anna-Lena S Garvaregränd 2
Tel. bost.0371-14511                           
Mobiltel. 070-6014511 Ersättare 332 31 GISLAVED

Abdi Farah Fathi MP Traststigen 2 H
                                                            

Mobiltel. 072-5859560 ersättare 332 32 GISLAVED

Eurén Fredrik M Karl-Johansgatan 6 076-784 13 08 ersättare 334 34 ANDERSTORP

Enocsson Ann M Drakabergsgatan 3 070-551 58 17 ersättare 334 32 ANDERSTORP

Hallberg Henrik C Svanaholm Fridhäll
Tel. bost. 0371-700 96
Mobiltel. 070-239 91 50 ersättare 330 10  BREDARYD

Liljeqvist Per FP Box 149

Tel. bost. 0371-165 60                   
Tel. arb. 0371-165 60                          
Mobiltel. 070-551 65 60 Ersättare 334 23 ANDERSTORP per.liljeqvist@pol.gislaved.se

Ruokola Hannu SD Tyngelgatan 19 Tel. bost. 0371-50259 ersättare 330 26 BURSERYD

Kulturnämnden skall bestå av 9 ledamöter och 9 ersättare



Överförmyndarnämnd 13

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Andersson Thure S Soprangatan 6
Tel. bost. 0371-135 57                         
Mobiltel. 070-116 86 96 vice ordförande 332 31  GISLAVED ture.andersson@pol.gislaved.se

 Melin Lis M Kvarngatan 10
Mobiltel. 070-353 53 46
Tel. bost. 0371-172 03 ordförande 334 32  ANDERSTORP lis.melin@pol.gislaved.se

Catoni Daniel FP Järnvägsgatan 18
Tel. bost. 0371-207 51                 
Mobiltel. 070-646 07 51 ledamot 330 21 Reftele

ERSÄTTARE

Gullberg Pelle S Granhult 3

Tel.bost. 0371-413 70
Tel. arb. 0371-810 24                          
Mobiltel. 070-384 10 24 ersättare 333 92  BROARYD pelle.gullberg@pol.gislaved.se

 Fredriksson Ulla M Violvägen 5
Tel. bost. 0371-173 03
Mobiltel. 070-308 02 42 ersättare 334 33  ANDERSTORP ulla.fredriksson@pol.gislaved.se

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 070-2397722 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Kf beslut om nämndsorganisation inför mandatperioden 2015-2018, 20140623 §94
3 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare. Varav 1 ordörande och 1 vice ordörande



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  4 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser  
   

Vb § 27 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 2-13, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av ledamöter och ersättare samt ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser. 
 
Yrkanden 
Anders Gustafsson (SD): Anders Gustafsson (SD) ska utses till 2:e vice ordfö-
rande i kommunstyrelsen. 
 
Lennart Kastberg (KD): Carina Johansson (C) ska utses till 2:e vice ordförande 
i kommunstyrelsen. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons yrkande och Lennart 
Kastbergs yrkande och finner att valberedningen har beslutat enligt Lennart 
Kastbergs yrkande. 
 
Valberedningen beslutar 

 
att upphäva tidigare beslut från den 20 november 2014 på grund av 

att C, KD och FP ingått en valteknisk samverkan inom  
oppositionen.  

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i kommunstyrelse, valnämnd, barn- och utbildnings-
nämnd, socialnämnd, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, fastighets-
nämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd, krisledningsnämnd, räddningsnämnd 

och överförmyndarnämnd enligt bilagor 2-13. 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

    



Krisledningsnämnd 2015 - 2018 3

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 Ordförande 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Kärreskog Bo S Kompassgatan 8 Mobiltel. 070-210 17 47 Ledamot 332 31  GISLAVED bo.karreskog@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68
Tel. arb.  0371-895 00
Mobiltel. 070-361 59 35 ledamot 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 vice ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

Bruhn Peter MP Töråsvägen 6
Tel. bost. 0371-17193
Mobiltel. 070-6682910 ledamot 334 33 ANDERSTORP peter.bruhn@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Gustafsson Anders SD Torggatan 10

Tel. bost. 0371-18113
Tel. arb.  
Mobiltel. 070-3569116 ledamot 334 33 ANDERSTORP anders.gustafsson@pol.gislaved.se



ERSÄTTARE

 Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel. arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 ersättare 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50                         
Mobiltel. 072-74 44 854 ersättare 332 36  GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1
Tel. bost. 0371-350 15
Mobiltel. 073-070 80 32 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Yassin Lukas MP Traststigen 8 A
Tel. bost. 0371-12805
Mobiltel. 076-0984491 ersättare 332 32 GISLAVED lukas.yassin@pol.gislaved.se

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52                         
Tel.arb. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ersättare 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Andersson Leif SD Hålbäcksgatan 17

Tel. bost. 0371-93030
Tel. arb.  
Mobiltel. 073-1833148 ersättare 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se

Krisledningsnämnden skall bestå av 7 ledamöter och 7 ersättare. Av dessa ska 3 ledamöter utgöras av de personer som valts till presidium i Kommunstyrelsen.
Övriga 4 ledamöter ska utses bland de som valts som Kommunstyrelsens ledamöter. De 7 ersättarna utses bland Kommunstyrelsens ledamöter och ersättare.
Till Krisledningsnämndens ordförande och vice ordförande skall Kommunstyrelsens ordförande och 2:e vice ordförande (kommunalråden) väljas.





GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  4 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser  
   

Vb § 27 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 2-13, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av ledamöter och ersättare samt ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser. 
 
Yrkanden 
Anders Gustafsson (SD): Anders Gustafsson (SD) ska utses till 2:e vice ordfö-
rande i socialnämnden. 
 
Lennart Kastberg (KD): Bengt Petersson (C) ska utses till 2:e vice ordförande i 
socialnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons yrkande och Lennart 
Kastbergs yrkande och finner att valberedningen har beslutat enligt Lennart 
Kastbergs yrkande. 
 
Valberedningen beslutar 

 
att upphäva tidigare beslut från den 20 november 2014 på grund av 

att C, KD och FP ingått en valteknisk samverkan inom  
oppositionen.  

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i kommunstyrelse, valnämnd, barn- och utbildnings-
nämnd, socialnämnd, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, fastighets-
nämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd, krisledningsnämnd, räddningsnämnd 

och överförmyndarnämnd enligt bilagor 2-13. 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

    



Räddningsnämnd 2015 - 2018 5

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ledamot 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

Sjödell Anton M Skedesvägen 5
Tel. bost 0371-56 63 52                       
Mobiltel. 076-106 26 13 ersättare 330 21 Reftele anton.sjodell@pol.gislaved.se

Josefsson Håkan C Väcklinge, Södergård 2
Tel. bost. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 ersättare 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Vice ordförande,                
Gnosjö kommun

Räddningsnämnden skall bestå av 6 ledamöter och 6 ersättare.

Gislaveds kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare, Gnosjö kommun utser 3 ledamöter och 3 ersättare.

Ordförande från Gislaveds kommun, Vice ordförande från Gnosjö kommun.



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  4 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser  
   

Vb § 27 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 2-13, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av ledamöter och ersättare samt ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser. 
 
Yrkanden 
Anders Gustafsson (SD): Anders Gustafsson (SD) ska utses till 2:e vice ordfö-
rande i socialnämnden. 
 
Lennart Kastberg (KD): Bengt Petersson (C) ska utses till 2:e vice ordförande i 
socialnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons yrkande och Lennart 
Kastbergs yrkande och finner att valberedningen har beslutat enligt Lennart 
Kastbergs yrkande. 
 
Valberedningen beslutar 

 
att upphäva tidigare beslut från den 20 november 2014 på grund av 

att C, KD och FP ingått en valteknisk samverkan inom  
oppositionen.  

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i kommunstyrelse, valnämnd, barn- och utbildnings-
nämnd, socialnämnd, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, fastighets-
nämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd, krisledningsnämnd, räddningsnämnd 

och överförmyndarnämnd enligt bilagor 2-13. 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

    



Överförmyndarnämnd 13

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Andersson Thure S Soprangatan 6
Tel. bost. 0371-135 57                         
Mobiltel. 070-116 86 96 vice ordförande 332 31  GISLAVED ture.andersson@pol.gislaved.se

 Melin Lis M Kvarngatan 10
Mobiltel. 070-353 53 46
Tel. bost. 0371-172 03 ordförande 334 32  ANDERSTORP lis.melin@pol.gislaved.se

Catoni Daniel FP Järnvägsgatan 18
Tel. bost. 0371-207 51                 
Mobiltel. 070-646 07 51 ledamot 330 21 Reftele

ERSÄTTARE

Gullberg Pelle S Granhult 3

Tel.bost. 0371-413 70
Tel. arb. 0371-810 24                          
Mobiltel. 070-384 10 24 ersättare 333 92  BROARYD pelle.gullberg@pol.gislaved.se

 Fredriksson Ulla M Violvägen 5
Tel. bost. 0371-173 03
Mobiltel. 070-308 02 42 ersättare 334 33  ANDERSTORP ulla.fredriksson@pol.gislaved.se

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 070-2397722 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Kf beslut om nämndsorganisation inför mandatperioden 2015-2018, 20140623 §94
3 ordinarie ledamöter samt 3 ersättare. Varav 1 ordörande och 1 vice ordörande



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  4 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice 
ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser  
   

Vb § 27 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 2-13, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av ledamöter och ersättare samt ordfö-
rande, 1:e vice ordförande och 2:e vice ordförande i nämnder och styrelser. 
 
Yrkanden 
Anders Gustafsson (SD): Anders Gustafsson (SD) ska utses till 2:e vice ordfö-
rande i socialnämnden. 
 
Lennart Kastberg (KD): Bengt Petersson (C) ska utses till 2:e vice ordförande i 
socialnämnden. 
 
Propositionsordning 
Ordförande ställer proposition på Anders Gustafssons yrkande och Lennart 
Kastbergs yrkande och finner att valberedningen har beslutat enligt Lennart 
Kastbergs yrkande. 
 
Valberedningen beslutar 

 
att upphäva tidigare beslut från den 20 november 2014 på grund av 

att C, KD och FP ingått en valteknisk samverkan inom  
oppositionen.  

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja ledamöter och ersättare samt ordförande, 1:e vice ordförande och 

2:e vice ordförande i kommunstyrelse, valnämnd, barn- och utbildnings-
nämnd, socialnämnd, bygg- och miljönämnd, teknisk nämnd, fastighets-
nämnd, fritidsnämnd, kulturnämnd, krisledningsnämnd, räddningsnämnd 

och överförmyndarnämnd enligt bilagor 2-13. 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

    



Burseryds byggnadsförening, revisorer 14
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Revisor Oppositionen

Karlsson Lars M Björkgränd 5

Tel. bost. 0371-502 60
Tel. arb.  0371-508 03
Mobiltel. 070-521 87 76 Revisorsersättare



Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, revisorer 15
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Oppositionen

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 Revisorsersättare 330 26  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

Ordinarie revisorn skall ha sin hemvist i Burseryds församling och ersättaren i Södra Hestra församling



Gisleparken, stiftelsen, revisorer 16
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

C Revisor opposition

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisorsersättare 334 32 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

Godkänd revisor, godkänd revisorersättare.
Enligt stadgarna skall räkenskaperna granskas av minst 2 revisorer och lika många ersättare. En revisor och ersättare skall vara auktoriserad eller godkänd.
Revisorerna utses av kommunfullmäktige i Gislaveds kommun.



Isabergstoppen, stiftelsen, revisorer 17
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Liljedahl Barbro C Transtigen 6
Tel. bost. 0371-208 72                         
Mobiltel.070-592 33 33 Revisor 330 21 REFTELE barbro.liljedahl@pol.gislaved.se

Clas Magnusson M Järnvägsgatan 2

Tel. bost. 0370-33 58 60             Tel. 
arb. 0370-33 97 04            Mobiltel. 
070-533 97 04 Revisorsersättare 330 27 Hestra



Reftele Hemvärnsgård, stiftelsen, revisorer 18
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Oppositionen

 Andersson Lars M Lärkstigen 3

Tel. bost. 0371-209 92
Tel. arb.  0370-808 80
Mobiltel. 070-328 09 92 Revisorersättare 330 21  REFTELE



Hestra Medborgarhusförening, revisorer 19
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Revisor opposition

 Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 Revisor sersättare 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

På grund av borgensåtagande skall kommunen utöver de av föreningsstämman utsedda revisorerna utse 1 revisor och en revisorersättare.



Torghuset, stiftelsen, Smålandsstenar, revisorer 20
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Oppositionen

Patrik Thur S Torngatan 25

Tel. bost. 0371-168 67                         
Tele arb. 0371-58 75 00                       
Mobiltele: 073-0242435 Revisorsersättare 334 32 Anderstorp patrik.thur@pol.gislaved.se

Enligt stiftelsens stadgar skall 2 revisorer utses, varav en skall vara auktoriserad eller godkänd, och den andra utses av kommunfullmäktige.
Styrelsen för Torghuset utser den auktoriserade revisorn och 
den förtroendevalde väljs för hela mandatperioden och får ersättning enligt kommunreglementet.



Vallerstads gård, stiftelsen, revisorer 21
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Liljedahl Barbro C Transtigen 6
Tel. bost. 0371-208 72                         
Mobiltel.070-592 33 33 Revisor 330 21 REFTELE barbro.liljedahl@pol.gislaved.se

 Haraldsson John-Erik S Flöjtgränd 18
Mobiltele: 070-8788948                      
Tel bost.0371-10616 Revisorsersättare 332 31  GISLAVED sven-erik.haraldsson@pol.gislaved.se

Gislaveds kommun utser 1 revisor årligen. Enligt stadgarna skall Värnamo respektive Gislaved utse var sin revisor.
Enligt överenskommelse med Värnamo kommun utser Värnamo kommun den godkände revisorn och Gislaved kommun den förtroendevalde.



Reftele Föreningsgård, revisorer 22
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Revisor Oppositionen

Solveig Davidsson M Kållerstad Kvarnagård 4
Tel. bost. 0371-731 23             
Mobiltel. 070-331 94 93 Revisorsersättare 330 21 Reftele solveig.davidsson@pol.gislaved.se

Enligt stadgarna för Reftele Föreningsgård skall Gislaveds kommun utse 1 revisor och 1 ersättare.



Västbo Skytteallians, revisorer 23
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Oppositionen

 Haraldsson John-Erik S Flöjtgränd 18
Mobiltele: 070-8788948                      
Tel bost.0371-10616 Revisorsersättare 332 31  GISLAVED john-erik.haraldsson@pol.gislaved.se



Teaterförening Gislaved-Värnamo, revisorer 24
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Oppositionen

Solveig Davidsson M Kållerstad Kvarnagård 4
Tel. bost. 0371-731 23             
Mobiltel. 070-331 94 93 Revisorsersättare 330 21 Reftele solveig.davidsson@pol.gislaved.se

Enligt stadgarna för Gislaved-Värnamo Teaterförening äger kommunen, som lämnar bidrag till föreningen rätt att utse 1 revisor och 1 ersättare.



Revisor förvaltade fonder 25
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Viktor Friberg
PWC                           
Box 2043 036-215 52 74, 036-215 53 21 Godkänd revisor 550 02 Jönköping viktor.friberg@se.pwc.com

Nilsson Mats
PWC                           
Box 2043 036-215 52 74, 036-215 53 21 Auktoriserad 550 02 Jönköping mats.nilsson@se.pwc.com

Väljs av kommunfullmäktige.
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  5 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av övriga revisorer 
   

Vb § 28 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 14-25, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av övriga revisorer. 

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja revisorer och revisorsersättare enligt bilaga 14-25. 

 
 
Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nämndemän i tingsrätten 26
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Albertsson Kerstin Stjärnstigen 3
Tel. bost. 0371-204 39                         
Mobiltel.070-571 89 18 nämndeman 330 21 REFTELE

Dinäss Johanna Mossarpsvägen 6
Tel. bost. 0371-12643                          
Mobiltel. 076-0326360 nämndeman 332 36 Gislaved

Gustavsson Ove Bergåsvägen 24
Tel. bost. 0371-10723                         
Mobiltel. 076-855 27 70 nämndeman 334 32 ANDERSTORP ove.gustavsson@pol.gislaved.se

Vrsajkovic Djuro Havregränd 2
Tel. bost. 0371-10947                          
Mobiltel. 072-585 74 84 nämndeman 332 35 Gislaved

Nilsson Ann Ås Solborgen

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb.  0371-810 00
Mobiltel. 073-086 67 95 nämndeman 330 10 BREDARYD ann.nilsson@pol.gislaved.se

Eberståhl Kjell Enevägen 2 nämndeman 330 27 HESTRA

Ekström Jan Storgatan 8

Tel.bost. 0371-167 34                          
Tel. arb. 0371-811 01                          
Mobiltel. 076-844 94 85 nämndeman 334 33  ANDERSTORP jan.ekstrom@pol.gislaved.se

Eriksson Mats Stora Götsbo
Tel. bost. 0371-507 78
Mobiltel. 070-602 37 78 nämndeman 330 26 BURSERYD

Andersson Leif Hålbäcksgatan 17 Mobiltel.0731833148 nämndeman 332 36 GISLAVED leif.andersson@pol.gislaved.se

Gislaveds kommun skall utse 9 st nämndemän att tjänstgöra vid Jönköpings tingsrätt.
Mandatperioden är på 1 år. Nomineringarna går via partierna men själva uppdraget som nämndeman är inte politiskt.



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  6 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

    Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av nämndemän 
   

Vb § 29 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 26, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av nämndemän. 
 
Folkpartiet har kommit in med ytterligare ett förslag till nämndeman efter val-
beredningens sammanträde den 20 november 2014. 
 
Ordförande föreslår, med instämmande av Robert Erlandsson (MP) och  
Hasse Johansson (S), att liggande förslag som redovisades vid valberedningens 
förra sammanträde går vidare till fullmäktige för behandling. 

 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja nämndemän enligt bilaga 26. 

 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bolagsombud 27
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 ersättare 330 26  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ombud 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@gislaved.se

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 073-088 11 59 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Att representera kommunen vid bolagsstämmor med AB Gislavedshus, Gislaveds Energi AB, AB Gislaveds Industrilokaler, A-ringen AB, Gislaveds Energiring AB, 
Gislaved Näringsliv AB.
Enligt Kommunfullmäktiges beslut 29 mars 1979 § 48 skall samtliga Kommunfullmäktiges ledamöter utgöra bolagsombud och kommunfullmäktiges ordförande skall företräda majoriteten vid röstning
samt ersättare för bolagsombudet är kommunfullmäktiges 2.e vice ordförande.
Anm: I aktuella styrningsprinciper används begreppet "bolagsombud". (Se t ex SKL: Principer för styrning av kommun och landstingsägda bolag, stockholm 2006)
OBS! Förslag ligger att man ändrar till att hela presidiet i KF blir bolagsombud



Burseryds byggnadsförening 28

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Enocsson Håkan M Kyrkvägen 22 Tel. bost. 0371-500 88 ledamot 330 26  BURSERYD hakan.enocsson@pol.gislaved.se

 Ingemarsson Anders C Kyrkvägen 28
Tel. bost. 0370-370 15
Mobiltel. 070-265 62 68 ersättare 330 26  BURSERYD anders.ingemarsson@pol.gislaved.se

Burseryds kommunfullmäktige beslutade den 16 september 1971 att som villkor för sitt engagemang i samband med byggande av Tyngelvi ställa,
att Kommunfullmäktige fick utse 1 person att ingå i styrelsen för Burseryds Byggnadsförening. En ersättare utses för denne.



Skiftesgodemän vid förrättningar enl fastighetsbildningslagen, jord- och skogsbruk 29

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Töreland Tomas S Stenbrohult

Tel. bost. 0371-990 30                         Tel. 
arb. 0371-194 33                        Mobiltel. 
070-942 18 43 skiftesgodemän 334 91  ANDERSTORP tomas.toreland@pol.gislaved.se

 Pohl Jan-Erik M Lunden Hulu

Tel. bost. 0370-324 31
Tel. arb.  0370-828 00
Mobiltel. 070-556 89 51 skiftesgodemän 330 21  REFTELE

 Johansson Kenth C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-193 12
Mobiltel. 070-266 93 01 skiftesgodemän 334 91  ANDERSTORP kenth.johansson@pol.gislaved.se

Töreland Magnus S Hantverkargatan 41 ersättare 334 31 ANDERSTORP

 Andersson Lars M Lärkstigen 3

Tel. bost. 0371-209 92
Tel. arb.  0370-808 80
Mobiltel. 070-328 09 92 ersättare 330 21  REFTELE

 Levinsson Lars-Roland C Ulvestorp Sörgårn 1 Tel. bost. 0370-33 70 09 ersättare 330 27  HESTRA

Skiftesgodemän skall inte ha fyllt 65 år. Däremot kan de fylla 65 år under mandatperioden.
Länsstyrelsen har beslutat att inte mer än 3 + 3 ska utses.



Skiftesgodemän vid förrättningar enl fastighetsbildningslagen, tätort 30

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31                               
Tel. arb. 0371-193 74                                      
Mobiltel. 070-591 39 74 skiftesgodemän 332 33 Gislaved ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

 Claar Fredrik M Trädgårdsgatan 5

Tel. bost. 0371-58 51 15
Tel. arb.  0370-847 00
Mobiltel. 070-558 47 03 skiftesgodemän 332 30  GISLAVED fredrik.claar@pol.gislaved.se

Johansson Bength-Göran C Töregatan 5

Tel. bost. 0371-174 24
Tel. arb.  0371-193 09
Mobiltel. 070-521 74 24 skiftesgodemän 334 31 ANDERSTORP

bength-
goran.johansson@pol.gislaved.se

Westerholm Gunilla S Kärringahult Haga

Tel. bost. 0371-360 48                               
Tel. arb. 0371-368 00                                     
Mobiltel. 070-368 68 16 ersättare 333 92 BROARYD gunilla.westerholm@pol.gislaved.se

Carlsson Rikard M Bosebo, Lunden 1 Mobilt. 070-529 20 74 ersättare 332 91 GISLAVED

 Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 ersättare 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

Skiftesgodemän skall inte ha fyllt 65 år. Däremot kan de fylla 65 år under mandatperioden.
Länsstyrelsen har beslutat att inte mer än 3 + 3 ska utses.



Reftele Föreningsgård 31

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Bolmenius Sven-Göte M Storgatan 6
Tel. bost. 0371-204 19
Mobiltel. 070-672 11 20 styrelseledamot 330 21  REFTELE sven-gote.bolmenius@pol.gislaved.se

Andersson Sven C Vä Hallagård Tel. bost. 0371-23088 erättare 330 21 REFTELE

Enligt stadgarna skall kommunen utse 1 ledamot och 1 ersättare i styrelsen.



Västbo Skytteallians 32

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Eliasson Eva S Södergatan 45

Tel. bost. 0371-51 12 47                                 
Tel. arb. 0371-815 17                               
Mobil tel. 070-602 37 51 styrelseledamot 332 31 Gislaved eva.eliasson@pol.gislaved.se

Nilsson Urban C Solborgen Ås

Tel. bost. 0371-210 47
Tel. arb.  0371-58 46 23                    
Mobiltel. 070-342 43 38 ersättare 330 10 BREDARYD urban.nilsson@pol.gislaved.se



Trafiksäkerhetsförbund, Jönköpings län, årsmöte 33

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Karlsson Jörgen S Lingonvägen 5

Tel. bost. 0371-167 98
Tel. arb.  0371-837 00
Mobiltel. 070-581 67 98 Ledamot 334 33  ANDERSTORP jorgen.karlsson@pol.gislaved.se

ersättare opposition



Ås by avlopp ekonomisk förening 34

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Åkestrand Lisbeth M Strandsnäsgatan 12

Tel. bost. 0371-303 96                          Tel. 
arb. 0371-815 11                               
Mobiltel. 070-395 52 87 Ombud

333 31 
SMÅLANDSSTENAR lisbeth.akestrand@pol.gislaved.se

Bengtsson Ove C Ås Klockaregård Tel. bost 0371-700 50 ersättare 330 10 BREDARYD

Enligt Kommunfullmäktige i Reftele beslut 1967-07-27 betalade kommunen 25 tkr för sina andelar. Andelstalet utgick till 5 för lärarbostäderna och

7st, vilket efter votering höjdes till 10 st, för skolan. Det totala antalet därutöver skulle uppgå till 28 st.

I kommunens balansräkning saknas bokfört värde för andelarna.



Smålands Turism AB 35

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ombud 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@gislaved.se

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ersättare 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se



GISLAVEDS KOMMUN  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 
  7 
Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

   Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av ledamöter och ersättare i övriga nämnder och  
styrelser, ombud m.m.  
   

Vb § 30 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 27-35, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av ledamöter och ersättare i övriga 
nämnder och styrelser, ombud m.m. 

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja ledamöter och ersättare i övriga nämnder och styrelser, ombud 

m.m. enligt bilaga 27-35. 
 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AB Gislavedshus styrelse till bolagsstämma 36
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Svanberg Inga-Lill S Norra Storgatan 3B
Tel. bost. 0371-147 48
Mobiltel. 076-843 75 84 ordförande 332 30  GISLAVED inga-lill.svanberg@pol.gislaved.se

 Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31
Tel. arb.  0371-139 74
Mobiltel. 070-591 39 74 Ledamot 332 33  GISLAVED ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

 Jiretorn Ulf M Sörgårdsvägen 37

Tel. bost. 0371-134 75
Tel. arb.  0371-819 59
Mobiltel. 073-683 87 29 ledamot 332 33  GISLAVED ulf.jiretorn@pol.gislaved.se

Åkestrand Lisbeth M Strandsnäsgatan 12

Tel. bost. 0371-303 96                         
Tel. arb. 0371-815 11                          
Mobiltel. 070-395 52 87 ledamot

333 31 
SMÅLANDSSTENAR lisbeth.akestrand@pol.gislaved.se

 Martinsson Björn C Vä Norra Gärdet
Tel. bost. 0371-208 30                         
Mobiltel. 070-594 08 30 ledamot 330 21  REFTELE

Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44 
Mobiltel. 073-804 28 18 suppleant 330 27 HESTRA hasse.johansson@pol.gislaved.se

Reljanovic Maybritt S Henjavägen 52 D
Tel. bost. 0371-821 38
Tel. arb.  0371-815 83 suppleant 332 35  GISLAVED

Ericson Martin M Marielundsgatan 22 076-855 80 18 suppleant 332 34 GISLAVED

 Yassin Lukas MP Traststigen 8 A
Tel. bost. 0371-128 05
Mobiltel. 076-098 44 91 suppleant 332 32 GISLAVED lukas.yassin@pol.gislaved.se

genusneutraltet, även ökat 
inflytande från invandrare i utskick 
till politiska partierna

Malmborg Börje KD Kärrhult 1
Tel. bost. 0371-360 05            
Mobiltel. 070-534 60 05 suppleant 333 92 BROARYD borje.malmborg@pol.gislaved.se

Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



Gislaveds Energi AB  UPPFYLLER INTE KÖNSFÖRELNINGS KRAVEN, se kommentaren nedan 37
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Svensson Sören S N Storgatan 37
Tel. bost. 0371-143 41
Tel. arb.  0371-837 00 vice ordförande 332 30  GISLAVED soren.svensson@pol.gislaved.se

 Johansson Jan-Olof S Torsgatan 1
Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-846 83 Ledamot 332 36  GISLAVED jan-olof.johansson@pol.gislaved.se

Johansson Bengt-Anders M Släthult 11 070-558 11 42 Ordförande 333 91 Smålandsstenar

 Carlsson Lennart M Bosebo Lunden 1
Tel. bost. 0371-920 74
Mobiltel. 070-529 20 44 ledamot 332 91  GISLAVED lennart.carlsson@pol.gislaved.se

 Ollhage Berit C Södra Storgatan 7 Tel. bost. 0371-51 15 60 ledamot 332 33 GISLAVED

Bengtsdotter- Bogren Sara  
Lena S Pukgränd 9 

Tel. bost. 0370-22609                          
Mobiltel. 073-0518451 suppleant 332 31 Gislaved

Josefsson Frank S Ringvägen 27
Tel. bost.0370-335764                    
Mobiltel. 070-5555263 suppleant 330 27  HESTRA

Hellqvist Pia M Ågatan 81 0371-167 84 suppleant 334 32 Anderstorp

Hast Tomi MP Sörgårdsvägen 93
Tel. bost. 0371-149 14
Mobiltel. 073-092 56 75 suppleant 332 33 GISLAVED tomi.hast@pol.gislaved.se

Park Lars FP Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26
Mobiltel. 072-305 76 08 suppleant 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



Gislaveds Energiring AB UPPFYLLER INTE KÖNSFÖRELNINGS KRAVEN, se kommentaren nedan 38
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Svensson Sören S N Storgatan 37
Tel. bost. 0371-143 41
Tel. arb.  0371-837 00 vice ordförande 332 30  GISLAVED soren.svensson@pol.gislaved.se

 Johansson Jan-Olof S Torsgatan 1
Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-846 83 Ledamot 332 36  GISLAVED jan-olof.johansson@pol.gislaved.se

Johansson Bengt-Anders M Släthult 11 070-558 11 42 Ordförande 333 91 Smålandsstenar

 Carlsson Lennart M Bosebo Lunden 1
Tel. bost. 0371-920 74
Mobiltel. 070-529 20 44 ledamot 332 91  GISLAVED lennart.carlsson@pol.gislaved.se

 Ollhage Berit C Södra Storgatan 7 Tel. bost. 0371-51 15 60 ledamot 332 33 GISLAVED

Bengtsdotter- Bogren Sara  
Lena S Pukgränd 9 

Tel. bost. 0370-22609                          
Mobiltel. 073-0518451 suppleant 332 31 Gislaved

Josefsson Frank S Ringvägen 27
Tel. bost.0370-335764                    
Mobiltel. 070-5555263 suppleant 330 27  HESTRA

Hellqvist Pia M Ågatan 81 0371-167 84 suppleant 334 32 Anderstorp

Hast Tomi MP Sörgårdsvägen 93
Tel. bost. 0371-149 14
Mobiltel. 073-092 56 75 suppleant 332 33 GISLAVED tomi.hast@pol.gislaved.se

Park Lars FP Lindvägen 11
Tel. bost. 0371-824 26
Mobiltel. 072-305 76 08 suppleant 332 33 GISLAVED lars.park@pol.gislaved.se

Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



A-Ringen 39

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 vice ordförande 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68
Tel. arb.  0371-895 49
Mobiltel. 070-361 59 35 ledamot 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@gislaved.se

 Karlsson Sven-Erik M Kvarnaberget 10
Tel. bost. 0371-166 22
Mobiltel. 070-636 49 05 ledamot 334 91  ANDERSTORP sven-erik.karlsson@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 suppleant 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50
Mobiltel. 072-744 48 54 suppleant 332 36 GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1

Tel. bost. 0371-350 15
Tel. arb.  0371-411 25
Mobiltel. 073-070 80 32 suppleant

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Almqvist Jan M S:a Långgatan 1A
Tel. bost. 0371-805 19
Mobiltel. 070-698 13 72 suppleant 332 33 GISLAVED

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52                         
Tel.arb. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 suppleant 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



AB Gislaveds Industrilokaler 40

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 vice ordförande 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68
Tel. arb.  0371-895 49
Mobiltel. 070-361 59 35 ledamot 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@gislaved.se

 Karlsson Sven-Erik M Kvarnaberget 10
Tel. bost. 0371-166 22
Mobiltel. 070-636 49 05 ledamot 334 91  ANDERSTORP sven-erik.karlsson@pol.gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06                         
Tel arb. 0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 suppleant 332 30  GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

Dinäss Marie-Louise S Mossarpsvägen 6

Tel. bost. 0371-126 43
Tel. arb.  0371-139 50
Mobiltel. 072-744 48 54 suppleant 332 36 GISLAVED marie-louise.dinass@pol.gislaved.se

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1

Tel. bost. 0371-350 15
Tel. arb.  0371-411 25
Mobiltel. 073-070 80 32 suppleant

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Almqvist Jan M S:a Långgatan 1A
Tel. bost. 0371-805 19
Mobiltel. 070-698 13 72 suppleant 332 33 GISLAVED

 Josefsson Håkan C Väcklinge Södergård 2

Tel. bost. 0371-204 52                         
Tel.arb. 0371-204 52
Mobiltel. 070-622 04 52 suppleant 330 21 REFTELE hakan.josefsson@pol.gislaved.se

Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



Gislaved Näringslivs AB 41

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Johansson Marie S Torsgatan 1

Tel. bost. 0371-149 92
Tel. arb.  0371-811 88
Mobiltel. 070-299 49 92 ledamot 332 36  GISLAVED marie.johansson@pol.gislaved.se

 Palmgren Niclas M Slätteryd 22

Tel. bost. 0371-982 70
Tel. arb.  0371-811 41
Mobiltel. 070-661 01 11 vice ordförande 332 92  GISLAVED niclas.palmgren@gislaved.se

 Johansson Carina C Södra Tånghult 10

Tel. bost. 0371-157 55
Tel. arb.  0371-810 10
Mobiltel. 070-681 57 55 ledamot 334 91  ANDERSTORP carina.johansson@pol.gislaved.se

Gustafsson Karin tj ledamot

suppleant Saknas

 Bruhn Peter MP Töråsvägen 6
Tel bost. 0371-17193                       
Mobiltel. 070-6682910 suppleant 334 33 ANDERSTORP peter.bruhn@pol.gislaved.se

Catoni Maria FP Järnvägsgatan 18
Tel. bost. 0371-207 51                         
Mobiltel.  070 -552 07 51 suppleant 330 21 REFTELE

Tengberg Stefan tj suppleant

Utses på 1 år enligt bolagsordning.
Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



Gisleparken, stiftelsen 42

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Modén Rose-Mari S Torsgatan 7

Tel. bost. 0371-124 71
Tel. arb.  0370-66 70 12
Mobiltel. 070-934 51 69 vice ordförande 332 36  GISLAVED rose-mari.moden@pol.gislaved.se

 Honkala Tom S Mogatan 4
Tel. bost. 0371-105 63
Mobiltel. 070-554 15 26 ledamot 332 36  GISLAVED

 Sjöblom Staffan M Sjölid 10 D
Tel. bost. 0371-980 63
Mobiltel. 070-787 60 43 ordförande 332 92  GISLAVED staffan.sjoblom@pol.gislaved.se

Josefsson Ingrid KD Spånstorp 2 Ledamot 330 21 REFTELE ingrid.josefsson@pol.gislaved.se

Bengtsdotter- Bogren Sara  
Lena S Pukgränd 9 

Tel. bost. 0370-22609                          
Mobiltel. 073-0518451 suppleant 332 31 GISLAVED

Vrsajkovic Djuro S Havregränd 2
Tel. bost. 0371-10947                          
Mobiltel. 072-585 74 84 suppleant 332 35 GISLAVED

Elisabeth Carlsson M suppleant

Bengtsson Lars-Ove C Ryd Håkansgård
Tel. Bost. 0371-93014 Mobiltel. 070-
6763014 suppleant 332 91 GISLAVED lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se

Enligt stadgarna utser Gislaveds kommun 4 ledamöter och 4 ersättare i styrelsen för Stiftelsen Gisleparken.

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen inom sig. Gislaveds Folkets Hus-förening utser dessutom 3 ledamöter och 3 ersättare i styrelsen.
Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



Isabergstoppen, stiftelsen 43

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Kärreskog Bo S Kompassgatan 8 Mobiltel. 070-210 17 47 ordförande 332 31  GISLAVED bo.karreskog@pol.gislaved.se Förslag till ordförande

 Josefsson Susanne S Flahult Norrgården
Tel. bost. 0371-127 51
Mobiltel. 070-347 21 70 Ledamot 330 27 HESTRA susanne.josefsson@pol.gislaved.se

 Johansson Hasse S Hallonstigen 10
Tel. bost. 0370-33 51 44                      
Mobiltel.073-804 28 18 ledamot 330 27  HESTRA hasse.johansson@pol.gislaved.se

 Åsberg Lena S Radhusv. 65
Tel. arb.  0371-51 12 59
Mobiltel. 070-230 12 59 ledamot 332 33  GISLAVED lena.asberg@pol.gislaved.se

Eriksson Mikael M Horshaga Övre Röxby Tel. bost. 0371-930 11 vice ordförande 333 91  GISLAVED Förslag till vice ordförande

Felixson Björn M Plombo Rosenlund

Tel. bost. 0393-440 52
Tel. arb.  0371-846 72
Mobiltel. 070-661 83 82 ledamot 331 27  HESTRA bjorn.felixson@pol.gislaved.se

Gustafsson Torbjörn C Stora Hestra Kullen

Tel. bost. 0370-33 57 43                      
Tel. arb. 0370-33 99 34
Mobiltel. 076-899 00 51 Ledamot 330 27  HESTRA torbjörn.gustafsson@pol.gislaved.se

Eberstål Mikael FP Sunnangatan 7
Tel. bost. 0370-33 53 59                 
Tel. arb. 0370-33 98 76 ledamot 330 27  HESTRA

Gustafsson Anders SD Torggatan 10 Mobiltel. 070-3569116 ledamot 334 33 ANDERSTORP anders.gustafsson@pol.gislaved.se



 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 ersättare 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Augustsson Gunnel S Slättvägen 10

Tel. bost. 0371-171 68
Tel. arb.  0371-895 49
Mobiltel. 070-361 59 35 ersättare 334 32  ANDERSTORP gunnel.augustsson@pol.gislaved.se

Johansson Fredrik S Fridens väg 15

Tel. bost. 0371-133 06
Tel. arb.  0371-845 00
Mobiltel. 070-251 84 95 ersättare 332 30 GISLAVED fredrik.johansson@pol.gislaved.se

Kjell Eberståhl M Enevägen 2 070-626 52 50, 0370-33 58 06 ersättare 330 27 HESTRA kjell.eberstahl@live.se

Westlund Kim M Hallonstigen 4

Tel. bost. 0370-33 56 69
Tel. arb.  0370-33 52 80
Mobiltel. 070-623 52 80 ersättare 330 27  HESTRA kim.westlund@pol.gislaved.se

Svenningsson Tomas M Trattgatan 11 Mobiltel. 070-533 59 38 ersättare 330 27 HESTRA

 Andersson Evert C Stora Öjhult, Björkhaga

Tel. bost. 0370-33 80 18
Tel. arb.  0371-160 74
Mobiltel. 070-897 23 52 ersättare 330 27  HESTRA

Edvardsson Ethel KD ersättare

Östvall Bo SD Textilgatan 3 Mobiltel. 0704184502 Ersättare                           
333 32 
SMÅLANDSSTENAR bo.ostvall@pol.gislaved.se

Enligt stadgarna utser Gislaveds kommun 9 av de 11 ledamöterna i styrelsen för Isabergstoppen samt lika många ersättare.

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen inom sig.
Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.



Torghuset, stiftelsen, Smålandsstenar 44

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 ordförande 330 26  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se Förslag till ordförande

Frycklund Eva S
Västra Järnvägsgatan 19 
lgh 10 Mobiltel. 073-0648101 Ledamot

333 31 
SMÅLANDSSTENAR

Stellan Paulsson M Vipperhult 7 037-682 07 74 Vice ordförande
333 91 
SMÅLANDSSTENAR Förslag till vice ordförande

Sofi Ingvarsson M Hörsjögatan 25 070-573 97 61, 0371-329 00 ledamot
333 31 
SMÅLANDSSTENAR

Rehn Eva C Flansbacka Trädet Mobiltel. 070-6963307 ledamot 333 93 SKEPPSHULT

Jäderström Lars S Kvarngatan 6
Tel. arb.0371-345 00                           
Mobiltel. 073-810 90 17 ersättare

333 31 
SMÅLANDSSTENAR lars.jaderstrom@pol.gislaved.se

Johansson Rune S Bruksgatan 5

Tel.bost. 0371-361 36                          
Tel. arb. 0371-345 00                          
Mobiltel. 070-999 36 13 ersättare 333 93  SKEPPSHULT rune.johansson@pol.gislaved.se

Caroline Andersson M Hörsjögatan 3 070-668 78 39, jobb 0371-817 62 Ersättare
333 31 
SMÅLANDSSTENAR

Andreasson Jonas M Boda Storegård 1 Mobiltel. 070-584 63 56 Ersättare 333 92 BROARYD

Hermansson Malin C Villstad Näset
Tel bost. 0371-36330, Mobiltel. 073-
2222673 ersättare

333 91 
SMÅLANDSSTENAR

Enligt stadgarna utser Gislaveds kommun 5 ledamöter och 5 ersättare av de 7 ledamöterna i styrelsen.

Ordförande och vice ordförande utses av styrelsen bland de av kommunen valda ledamöterna.
Eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen valda, 

ingetdera könet vara representerat med mindre än 40 % från och med 2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå detta 

bland ledamöter resp. ersättare i någon av styrelserna, ska valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att kommunfullmäktiges mål  inte kunnat uppfyllas. 

I brödtexten ska motiveringen till detta framgå.
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Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

   Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av bolagsstyrelser och styrelser i stiftelser  
   

Vb § 31 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 36-44, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av bolagsstyrelser och styrelser i  
stiftelser. 
 
Kommunfullmäktige behandlade den 25 september 2014 en motion om att sty-
relser i kommunala bolag och stiftelser ska bestå av minst hälften kvinnor.  
Kommunfullmäktige beslutade att tillstyrka motionen och att uppdra till valbe-
redningen att eftersträva att vid nominering av uppdrag som ledamöter och 
suppleanter i aktiebolagsstyrelser och i stiftelser ska, för de av kommunen 
valda, ingetdera kön vara representerat med mindre än 40 % från och med 
2015. Om valberedningen i sitt förslag till kommunfullmäktige inte lyckas uppnå 
detta bland ledamöter respektive suppleanter i någon av styrelserna, ska valbe-
redningen i sitt förslag till kommunfullmäktige i särskild att-sats notera att 
kommunfullmäktiges mål inte kunnat uppfyllas. 
 
I Gislaveds Energi AB och i Gislaveds Energiring AB har inte ovanstående mål 
uppnåtts eftersom partierna inte har nominerat så att det har kunnat uppfyllas. 

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja bolagsstyrelser och styrelser i stiftelser enligt bilaga 36-44, samt 
 
att konstatera att avseende Gislaveds Energi AB och Gislaveds  

Energiring AB har inte målet om att ingetdera könet ska vara  
representerat med mindre än 40 % uppnåtts. 

 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige 

 
 
 
 
 
 



Kommunalförbundet Mediacenter 45
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Lewintus Markus M Mogatan 18 A Mobilte. 073-377 07 47 Ledamot 330 27 HESTRA markus.lewintus@pol.gislaved.se

 Eleholt Inga-Maj C Åtterås Bäckegård

Tel. bost. 0371-350 52
Tel. arb.  0371-811 59
Mobiltel. 073-088 11 59 Ledamot

333 91  
SMÅLANDSSTENAR inga-maj.eleholt@pol.gislaved.se

Väljs bland kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. (Kommunalförbund)
Partifördelningen ej klar, kommer från länets partidistrikt.



Vallerstads gård, stiftelsen 46

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Larsson Johan C Ölmestad Månsagård
Tel. bost. 0371-209 37
Mobiltel. 070-220 09 37 ledamot 330 21  REFTELE johan.larsson@pol.gislaved.se

Magnusson Ulf Nennesholm 1 ersättare 330 21  REFTELE

Val vart 5:te år. Kommunfullmäktige valt ledamöter t o m 31 december 2018 ( Kf 20131212 § 151)



Södra Hestra Sparbank 47

Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Stensson Tommy S Klintens väg 2
Tel. bost. 0371-505 51
Mobiltel. 070-664 49 02 huvudmän 330 26  BURSERYD tommy.stensson@pol.gislaved.se

 Samuelsson Ylva S Kindvägen 20

Tel. bost. 0371-504 92
Tel. arb.  0371-375 17
Mobiltel. 070-696 84 64 huvudmän 330 26  BURSERYD ylva.samuelsson@pol.gislaved.se

 Eriksson Mats M Stora Götsbo
Tel. bost. 0371-507 78
Mobiltel. 070-602 37 78 huvudmän 330 26  BURSERYD

 Malmborg Börje KD Kärrhult 1
Tel. bost. 0371-360 05
Mobiltel. 070-534 60 05 huvudmän 333 92  BROARYD borje.malmborg@pol.gislaved.se

Val sker vart 4:de år. Huvudmän valda t o m nästa bolagsstämma 2016. ( Kf 2013-02-28 § 21)



FINSAM - Samordningsförbundet om finansiell samordning av rehabiliteringsinsatser 48
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

Gullberg Lorentsson Maria M Löpargatan 12

Tel. bost. 0371-108 06                         
Tel. arb. 0371-838 30                          
Mobiltel. 070-529 09 70 ledamot 332 31 GISLAVED

maria.gullberg.lorentsson@pol.gislave
d.se

 Petersson Bengt C Sunnaryd 3

Tel. bost. 0371-711 87
Tel. arb.  0371-811 12
Mobiltel. 070-539 11 87 ersättare 330 10  BREDARYD bengt.petersson@pol.gislaved.se

Måste vara KF ledamöter (både ledamöter och ersättare)
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Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

   Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val arbetsutskott för stiftelsen Isabergstoppen, kom-
munalförbundet Mediacenter och FINSAM (udda val)  
  

Vb § 32 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning som skickats ut av kommun-
styrelsekontoret avseende val till arbetsutskottet för stiftelsen Isabergstoppen, 
kommunalförbundet Mediacenter och FINSAM. 

 
Valberedningen konstaterar att det är stiftelsens styrelse som väljer arbetsut-
skott utan förslag från valberedningen. 
 
Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att konstatera att avseende stiftelsen Isabergstoppen är det stiftelsens 

styrelse som väljer arbetsutskott utan förslag från valberedningen, 
samt 

 
att välja ledamöter till kommunalförbundet Mediacenter och FINSAM en-

ligt bilaga 45 och 48. 
 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



Davidsonska donationen för jordbrukets främjande i Västbo härad, styrelse 49
Namn Parti Adress Telefonnummer Postnummer & ort E-post Anmärkning

 Magnusson Ingebert S Lyckhemsgatan 3

Tel. bost. 0371-123 31
Tel. arb.  0371-139 74
Mobiltel. 070-591 39 74 Ledamot 332 33  GISLAVED ingebert.magnusson@pol.gislaved.se

Bengt-Anders Johansson M Släthult 11 070-558 11 42 Ordförande 333 91 Smålandsstenar Förslag till ordförande

Westerholm Gunilla S Kärringahult Haga

Tel. bost. 0371-360 48                         
Tel. arb. 0371-368 00                          
Mobiltel. 070-368 68 16 ersättare 333 92 BROARYD gunilla.westerholm@pol.gislaved.se

 Karlsson Agneta M Åtterås Madegård 1

Tel. bost. 0371-350 15
Tel. arb.  0371-411 25
Mobiltel. 073-070 80 32 ersättare

333 91  
SMÅLANDSSTENAR agneta.karlsson@pol.gislaved.se

Gislaveds kommun utser 2 av de 3 ledamöterna i styrelsen. En av dessa har hämtats från Södra Hestra och en från Burseryd. Ersättarna utses till lika antal.
Valbarhetskravet är "erfarna" och för rättrådighet kända, inom Västbo härad, bofasta, samt till ledamot i kommunalnämnd valbara personer.
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Valberedningen Sammanträdesdatum  
 2014-12-02  

 

Justeringsmännens underskrift   Utdragsbestyrkande 

   Dnr KS/2014/2 
 

Förslag till val av Davidsonska donationen, styrelsen  
   

Vb § 33 14-12-02 Ärendebeskrivning 
Valberedningen går igenom den förteckning, bilaga 49, som skickats ut av 
kommunstyrelsekontoret avseende val av styrelse i Davidsonska donationen. 
 
 
Valberedningen beslutar 

 
att upphäva tidigare beslut från den 20 november 2014 på grund av 

att C, KD och FP ingått en valteknisk samverkan inom  
oppositionen.  

 
 

Valberedningens förslag till kommunfullmäktige  
 
Kommunfullmäktige beslutar 

 
att välja styrelse till Davidsonska donationen enligt bilaga 49. 

 
 

Expedieras till: 
Kommunfullmäktige  
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