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Minnesanteckningar Lokalsamtal  

Öreryd, Valdshult, Stengårdshult 23 februari 2022 kl.18:00-21:45  
Ca 25 medborgare närvarade, mötet genomfördes via Teams och på plats i Stengårdshults 

församlingshem samtidigt 

 

Ordförande för demokratiberedningen, Agneta Karlsson, hälsade alla 

välkomna och berättade om demokratiberedningens uppdrag och upplägget 

för lokalsamtal. Emma Hansson presenterade metoden för lokalsamtal i 

stort, vad som kommit in i enkäten, schemat för kvällen, och Robin Kaas 

presenterade befolkningsutveckling för lokalsamtalsområdet. 

Trygghet  

Andreas Sjöqvist, kommunpolis, berättade om områdespolisernas 

arbetsuppgifter och hur den samverkar med Gislaveds kommun via 

exempelvis SSPF. Andreas berättade också om arbetet med grannsamverkan. 

Det har varit svårt att arbeta med det under pandemin, men polisen 

kommer accelerera det i takt med att restriktionerna lyfts. Om man vill 

starta en grannsamverkan ska man prata ihop sig med sina grannar och sen 

kontakta kommunen eller polisen. Då får man material kostnadsfritt och får 

också tillgång till information via SMS.  

Andreas berättade också om ett av de vanligaste brotten just nu som är 

bedrägerier. Det sker ungefär 200 000 bedrägeribrott i Sverige årligen och 

långt ifrån alla anmäls till polisen, så mörkertalet är stort. Inte sällan slår sig 

bedragare in på en nisch, som att exempelvis besöka äldre och påstå att man 

ska utföra vissa tjänster. Polisen uppmanar till uppmärksamhet. Myndigheter 

eller företag kommer aldrig be om exempelvis Bank-ID-uppgifter, kortkoder 

eller liknande så man ska aldrig lämna ut sådant. Internationella stöldligor är 

också aktiva i södra Sverige just nu, som har kunnat ta sig in lättare sedan 

pandemirestriktionerna lyfts. Det stjäls från bland annat förråd och lastbilar. 

Andreas uppmanar till försiktighet; lås in saker över natten och hjälp 

varandra att hålla koll. Tipsa polisen om någonting verkar misstänkt. Ett 

annat tips är att på något sätt märka sina saker – slipa ett märke, sätta en 

klisterlapp eller liknande så att sakerna går att identifiera.  

114 14 är numret till polisens tipstelefon som man använder för att 

lämna tips. Det är dock inte rätt ställe att ringa om man vill anmäla pågående 

brott eller om man behöver omedelbar hjälp, då ska man ringa 112.  

Fråga: Hur många patruller har ni ute en vanlig natt? 



Gislaveds kommun 2022-03-07 2 [8] 

 

Svar: Det är inte information som polisen går ut med, men Gislaved har 

normalbemanning. Det är fler patruller ute på helgerna jämfört med på 

vardagarna. Polisen samarbetar också över både kommun- och 

regiongränser, så om något händer kan flera patruller snabbt vara på plats.  

Fråga: Hur effektivt är grannsamverkan? 

Svar: Det är en gammal samarbetsform, empiriska studier visar att aktiv 

grannsamverkan minskar antalet brott med cirka 34 %.  

Toppen har tidigare haft ett koncept med nattvandringar, men kommer 

eventuellt gå över till grannsamverkan snart.  

Enter Gislaved 

Leif Österling, VD på Enter Gislaved berättade om Enters verksamhet 

och vad de kan hjälpa till med i form av handelsutveckling, affärsutveckling, 

turismutveckling och liknande. Enter arbetar både med att hjälpa redan 

existerande verksamheter med utveckling men också att få nya etableringar i 

kommunen. Ett viktigt fokusområde för Enter handlar om 

kommuninvånarnas stolthet över sin bygd och platsens varumärke.  

Boende och byggnation 

Byggande på jordbruksmark 

Sven Hedlund, stadsarkitekt, och Magnus Sjöberg, ordförande för bygg- och 

miljönämnden, presenterar kommunens arbete om bostäder och byggnation. 

Det finns en del planlagd mark för bostadsbyggnation i Öreryd med omnejd 

som inte är fullt utbyggd än. Kommunen har också i närtid gjort om 

detaljplanen för skolan för bostadsbyggnation. Kommunen har 10-12 lediga 

tomter för småhus/permanentboende kvar (1-plansvillor, 130+50 kvm). 

Privat markägare har cirka 8 byggbara tomter i stugbyn kvar (1-plansvillor, 

85+30 kvm). Föreningen Toppen redovisar också mark som går att stycka av 

från privata markägare för bostadsbyggnation på deras hemsida.  

 

Byggande på jordbruksmark 

Byggande på jordbruksmark regleras i miljöbalken och brukningsvärd 

jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen. Bedömningen görs från fall till fall och har 

skärpts på senare. Bakgrunden till det är miljöutmaningar och 

matförsörjning.  

Det finns undantag från detta, till exempel om det gäller begränsad 

komplettering av befintlig bebyggelse, om marken inte är lämpad för 

produktion, eller om marken inte brukats under en längre tid.  

Fråga: Hur ser man på bostadsbyggnad på betesmark? 
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Svar: Man gör en bedömning från fall till fall, det beror på hur mycket 

marken är tagen i bruk, kvalitén på den och så vidare. Generellt är det 

väldigt restriktivt.  

Byggande och strandskydd 

Sven Hedlund informerar om vad som gäller för byggande och 

strandskydd och LIS (landsbygdsutveckling i strandnära läge), samt redogör 

för de områden som är utpekade som möjliga för LIS.   

 

Offentlig service 
Skola och skolskjuts 

Jonny Svenningsson, skolskjutsansvarig, redogör för hur skolskjutsturerna 

körs från området. Det går fyra bussar varje morgon som åker till bland 

annat Isabergsskolan, Åsenskolan och Gymnasiet.  

Riktlinjerna för skolskjuts detta finns på Gislaveds kommuns hemsida.  

Fråga: Finns det en gräns för hur långt innan skolstart man får bli 

avlämnad? 

Svar: Inställningstiden är tio minuter på morgonen och tio minuter på 

eftermiddagen.  

Fråga: Om chaufförer ”kör igen” tid vad gör vi då? 

Svar: Alla hastighetsbegränsningar ska hållas och man ska självklart ta 

saker som underlag i beaktning. Har man synpunkter på skolskjutsen kan de 

lämnas till kommunen, och det går även höra av sig direkt till Gislaveds 

Trafik om man vill.  

Fråga: Tidtabellen stämmer inte, föräldrar har fått andra tider.  

Svar: Vi får återkomma, det här är tider som vi har fått från Gislaveds 

Trafik i nutid.  

Fråga: Varför finns inte tidtabellerna publicerade på hemsidan? 

Svar: Tidtabellerna publiceras på V-klass inför terminsstart och vid 

uppdateringar.  

Diskussion om fritidsverksamhet. Det vore bra om kommunen kan vara 

mer flexibla kring vad som får räknas som fritidsverksamhet och inte. 

Anders Martinsson, vice ordförande barn- och utbildningsnämnden (BUN) 

berättar om möjligheterna att ha sina barn på kommunens fritidsverksamhet 

för de som exempelvis arbetar i Jönköping. Det handlar till del om logistiska 

frågor för personalen, varför man behöver lämna in intyg till kommunen om 

att man behöver morgon- och kvällsfritids. Maria Gullberg Lorentzon, 

ordförande BUN, berättar om detta. Informationen för detta bör vara 

mycket tydligare, det är en viktig pusselbit för många.  



Gislaveds kommun 2022-03-07 4 [8] 

 

Det är för långa dagar totalt sett med skoldag och skolskjuts. Ingen 

vuxen skulle acceptera en pendling på över en timme enkel riktning, och vi 

pratar om 6-7-åringar.  

Hemtjänst 

Jenny Johansson, utvecklingsledare på socialförvaltningen, berättar om 

kontinuiteten i hemtjänsten. Kontinuiteten är essentiellt hur många olika från 

personalen som en brukare möter. Det är viktigt både ur brukarens 

perspektiv och ur personalens perspektiv att så få personal som möjligt 

möter varje brukar. Socialförvaltningen arbetar aktivt med detta och mäter 

det årligen i uppföljningssyfte. Medelvärdet för Gislaveds kommun är att man 

möter 14 personer på 14 dagar, vilket är näst lägst i länet. Pandemin med 

dess restriktioner och starka förhållningsregler runt sjukskrivningar har 

försvårat det här arbetet dock.  

Fråga: Stämmer det att hemtjänsten i Hestra ska börja utgå från Gislaved? 

Svar: Jenny Johansson svarar att det inte är något som hon känner till, 

men ska kolla upp det. Lisbeth Andersson, som arbetar inom boendestöd, 

utgår från Gislaved, Smålandsstenar och Anderstorp och har ibland ganska 

långa resvägar.  

En del uppfattar en försämring när man lagt ihop hemtjänstpersonalen 

jämfört med när Hestragårdens personal utgjorde hemtjänstpersonalen. 

Lisbeth Andersson, ordförande fastighet- och servicenämnden, berättar att 

hemtjänsten har fått andra uppgifter och inte längre arbetar med exempelvis 

att köra ut mat, hjälpa till med handling och liknande. Hemtjänstpersonalen 

ska arbeta med vård. Hemtjänstpersonalen utgår alltjämt från Hestragården, 

frånsett nattpersonalen som utgår från Gislaved – de åker på mycket större 

områden. Det finns möjlighet till digital tillsyn nattetid om man som brukare 

vill ha det, via trygghetskameror.  

VA 
Karma Hujazi och Stefan Cerek, tekniska förvaltningen, berättar om det 

nuvarande VA-projektet i Öreryd och Lommeberget. Tanken var att det 

skulle dras igång i november-december 2021 men planen har blivit 

överklagad så det har försenats något. Projektet är för tillfället pausat med 

anledningen av att förhandsbeskedet är överklagat. Tekniska förvaltningen va 

jobbar för att se till att projektet blir verkligt. Håkan Josefsson, ordförande 

tekniska nämnden, rapporterar att det inte finns någon politisk ovilja här.  

Kommunikationer och infrastruktur  

Kollektivtrafik 

Anton Axner, utvecklingsledare, berättar om kollektivtrafiken. I 

Jönköpings Län är det Jönköpings Länstrafik (JLT) som har ansvaret för att 

bedriva och utveckla kollektivtrafiken. Beslut om detta fattas av TIM-

nämnden (Trafik, Infrastruktur och Miljö) och Gislaved har regelbundna 
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möten med JLT tillsammans med Gnosjö kommun, Värnamo kommun och 

Vaggeryds kommun. Har man synpunkter går det bra att lämna dem direkt 

till JLT, och det är då bra om man är så specifik som möjligt i sina önskemål. 

I området finns det fyra hållplatser, den med flest resor är 

Örerydsskolan.  

Det finns ett förslag om att man ska slå ihop hållplatserna Norra Öreryd 

och Södra Öreryd. Servicen kommer att bli bättre och hållplatsen bättre 

men hållplatsen Öreryd södra kommer alltså att försvinna.  

Vi diskuterar gång- och cykelväg mellan hållplatsen Norra Öreryd och 

avfartsvägen 640 mot Valdshult som ska finnas utpekad i ÖP16. Det vore bra 

så att man slipper gå längs Nissastigen. Eftersom sträckningen är utmed 

statlig väg är det något kommunen kan lyfta i samband med regionens arbete 

med cykelplan.  

Det är olyckligt att inte snabbussen stannar i Öreryd. Det finns en 

målkonflikt här mellan antalet stopp och den totala restiden.  

Fråga: Har det gjorts någon utvärdering om förändringen att bussarna nu 

ska gå förbi Isabergs stugby? Finns det någon statistik över hur många som 

stiger på och av? 

Svar: Det finns statistik på det. 

Hållplatsnamn  2019 2020 2021 

    

Öreryd Norra 826 243 52 

Öreryd skolan 848 173 14 

Öreryd Södra 110 34 71 

Öreryd Mossebo 89 50      - 
  

 

Närtrafik 

Kan nyttjas av de som bor längre än 1 km från närmsta hållplats eller i de 

fall då det är få turer (tre eller färre i en riktning). Det kan inte användas för 

skol- eller arbetspendling. Man kan åka från sin bostad till närmsta tätort, till 

huvudorten, till närmaste hållplats eller fritidsanläggning max 3 km utanför 

tätorten. Mar info: https://www.jlt.se/serviceresor/  

Väg 26 

Gislaveds kommun har överklagat beslutet om hastigheten på riksväg 26. 

Trafikverket har nu fått i uppdrag att se över hastigheten på sträckan.  

Enskilda vägar 

Vägbildrag och enskilda vägar. Återkommande kommentarer i enkäten 

gör gällande att vägförhållandena är ganska dåliga. Toppen på Gislaved har en 

vägkommité och samverkar gärna med kommunen när det kommer till 

vägfrågor.  

https://www.jlt.se/serviceresor/
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Trafikverket prioriterar större infrastrukturprojekt framför att hålla efter 

det mindre vägnätet. Gislaveds kommun har ställt en skrivelse till 

Trafikverket i den här frågan, genom kommunstyrelsen. En del av vägnätet 

klassas också som kulturvägar och då är möjligheterna till åtgärder något 

begränsade. Dåligt vägunderlag vid exempelvis tjällossning riskerar också att 

påverka verksamheter som skolskjutsen eller räddningstjänsten, vilket är 

allvarligt.  

Håkan Josefsson, ordförande tekniska nämnden, meddelar att tekniska 

nämnden är medvetna om problemen men att det är svårt att skapa 

förändringar där Trafikverket är väghållare. Rådet är att även boende i 

större utsträckning upplyser Trafikverket om förhållandena.  

Vägen mellan Palsbo och Stengårdshult är i dåligt skick och utgör en 

tröskel för exempelvis folk som arbetar på Torsbo i Jönköping att flytta till 

området.  

 

Belysning och bredbandsstöd  
Mattias Svensson, Gislaved Energi berättar om Gislaved Energis 

verksamheter i området. Gislaved Energi har belysning i området. Tekniska 

nämnden beslutar var det ska belysas och vilka reinvesteringar som ska 

göras. Gislaved Energi arbetar också med underhåll mot andra myndigheter 

exempelvis Trafikverket.  

Under 2021 bytte Gislaved Energi ut belysning i Fagerberg till LED. I 

planen för 2022 finns att se över belysning inne i Öreryd. Det handlar om 

byte från traditionell belysning till LED. 

Gislaved Energi Koncern AB (GEK) erbjuder också möjlighet att ansöka 

om ekonomiskt stöd för fiberföreningar för utbyggnad av fibernät. 2018 

gjordes ett aktieägartillskott om 10 miljoner kronor, av dem återstår 1,5 

miljoner kronor. Föreningarna själva får ansöka om medlen.  

I nuläget finns en samlad intresseanmälan från 23 fastigheter om 

inkoppling, från fastigheter som inte täcktes vid första utbyggnaden. Det kan 

handla om fastigheter som har bytt ägare sedan dess.  

Fråga: Går det söka ekonomiska bidrag för att ansluta dessa fastigheter? 

Svar: Ja, det är lämpligt att starta en fiberförening om man exempelvis 

tycker att det är svårt med kommunikationen med Telia. 

Fråga: Vad hände med ”gårdslampan”? 

Svar: Om det har funnits i Gislaved var det längesedan det försvann.  

Länk till riktlinjer för belysning 

https://www.gislaved.se/download/18.6f2267d217beca2f9744e667/16339347

25167/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20gatubelysning%20Gislaveds%20kommun%

20antagna%20den%205%20oktober%202021.pdf  

https://www.gislaved.se/download/18.6f2267d217beca2f9744e667/1633934725167/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20gatubelysning%20Gislaveds%20kommun%20antagna%20den%205%20oktober%202021.pdf
https://www.gislaved.se/download/18.6f2267d217beca2f9744e667/1633934725167/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20gatubelysning%20Gislaveds%20kommun%20antagna%20den%205%20oktober%202021.pdf
https://www.gislaved.se/download/18.6f2267d217beca2f9744e667/1633934725167/Riktlinjer%20f%C3%B6r%20gatubelysning%20Gislaveds%20kommun%20antagna%20den%205%20oktober%202021.pdf
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Övrigt 
Har man en förening i Gislaveds kommun har man möjlighet till tiotaxa i 

vissa fall. Går det att nyttja i Öreryd, Stengårdshult, Valdshult?  

Det pågår en utredning just nu om bidrag till föreningar i stort, och i den 

kommer det specificeras vilka typer av lokaler som ska omfattas av taxan. 

Utredningen ska presenteras för kommunstyrelsen 2023.  

Agneta meddelar information från Anna Gamlén, fritid- och 

folkhälsochef. om Öreryds badplats.  

Förr i tiden fick man tillgång till en lista på nyinflyttade. Förmodligen får 

man inte längre lämna ut den typen av personuppgifter under rådande 

GDPR-lagstiftning.  

Områdets namn är felaktigt – Toppen är större än bara Öreryd.  

Toppenutveckling behöver stöd i sitt framtida bostadsbyggande.  

 

Sammanfattning och avslut  
Agneta Karlsson tackar för att vi fått komma till bygden och för en bra 

dialog. Ett uppföljande möte kommer att ske med kommunen och de som 

anmälde sitt intresse.  

Deltagare från kommunen och kontaktuppgifter 
Kontaktcenter: 0371-81000  

Använd kommunens TYCK TILL för synpunkter!  

 

Politiker 

namn.efternamn@pol.gislaved.se  

Alla kontaktuppgifter till politiker: https://gislaved.tromanpublik.se/ 

Agneta Karlsson, ordförande demokratiberedningen 

Lars-Ove Bengtsson, demokratiberedningen 

Peter Bruhn, demokratiberedningen 

Dennis Ernst, demokratiberedningen 

Rose-Mari Modén, demokratiberedningen 

Pierre Svanström, demokratiberedningen 

Magnus Sjöberg, bygg och miljönämnden 

Håkan Josefsson, tekniska nämnden, kommunstyrelsen 

Lisbeth Andersson, fastighet och servicenämnden  

Maria Gullberg Lorentzon, barn- och utbildningsnämnden  

Anders Martinsson, barn- och utbildningsnämnden 

 

Kommunstyrelseförvaltningen  

Emma Hansson, utvecklingsledare, landsbygdsfrågor emma.hansson@gislaved.se 

Robin Kaas, utvecklingsledare demokrati robin.kaas@gislaved.se  

mailto:namn.efternamn@pol.gislaved.se
https://gislaved.tromanpublik.se/
mailto:emma.hansson@gislaved.se
mailto:robin.kaas@gislaved.se
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Anton Axner utvecklingsledare, kollektivtrafik och infrastruktur anton.axner@gislaved.se  

 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Sven Hedlund, stadsarkitekt sven.hedlund@gislaved.se  

 

Barn och utbildningsförvaltningen  

Jonny Sveningsson, skolskjutssamordnare jonny.sveningsson@gislaved.se  

 

Tekniska förvaltningen      

Stefan Cerek stefan.cerek@gislaved.se  

 

Övriga kontaktuppgifter  

Enter Gislaved, Gislaveds näringslivsbolag: info@entergislaved.se 0371-80 600  

Leader Västra Småland, info@leadervastrasmaland.se 0370-33 10 30 

Gislavedshus: info@gislavedshus.se 0371- 566700.  

Gislaved Energi, bredbandsstöd: 0371-589110. Hans Brunström, VD 

hans.brunström@gislavedenergi.se  

Kommunpolis Andreas Sjöqvist andreas.sjoqvist@polisen.se  

Vad är Lokalsamtal?  

Lokalsamtal är en satsning från Gislaveds kommun som syftar till att 

kommunen ska föra dialog med invånare i kommunens mindre bygder. 

Vi använder en modell där invånarna själva får vara med och tycka till om 

vilka frågor de vill prata om under Lokalsamtalen. Under Lokalsamtalen 

deltar både politiker och tjänstepersoner och tillsammans kommer vi att 

prioritera vilka frågor det ska fokuseras på för att utveckla bygden. 

För att kunna följa upp synpunkter och förslag som kommer upp under 

kvällen kommer vidare kontakt ske med kontaktpersoner/ 

verksamhetsgrupp från bygden, kommunen och demokratiberedningen.  

mailto:anton.axner@gislaved.se
mailto:sven.hedlund@gislaved.se
mailto:jonny.sveningsson@gislaved.se
mailto:stefan.cerek@gislaved.se
mailto:info@entergislaved.se
mailto:info@leadervastrasmaland.se
mailto:info@gislavedshus.se
mailto:hans.brunström@gislavedenergi.se
mailto:andreas.sjoqvist@polisen.se

