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MINNESANTECKNINGAR LOKALSAMTAL STEG 2 

Hällabäck och Bosebo, 9 maj 2019 
35 deltagare närvarade 

 

Närvarande från Gislaveds kommun: 

Agneta Karlsson (M), ordförande demokratiberedningen 

Lars-Ove Bengtsson (C), 1:e vice ordförande, demokratiberedningen 

Jeanette Fredriksson (S), 2:e vice ordförande, demokratiberedningen 

Malin Sjöblom (M), ordförande, fritidsnämnden 

Lisbeth Andersson (M), ordförande, fastighet- & servicenämnden 

Per Lorentsson (M), vice ordförande, tekniska nämnden 

Maria Gullberg Lorentsson (M), ordförande, barn- & utbildningsnämnden 

Emma Hansson, avdelningen för hållbar utveckling 

Robin Kaas, avdelningen för hållbar utveckling 

 

 

INLEDNING 
Agneta Karlsson, ordförande för demokratiberedningen, öppnade lokalsamtalet och tackade för att vi 

fick komma till Hällabäcks bygdegård. Emma Hansson tog över och förklarade modellen för 

lokalsamtalen och presenterade planeringen för framtida Lokalsamtal. 

 

TEKNISKA NÄMNDEN 
Per Lorentsson från tekniska nämnden svarade på kommentaren och frågan som inkommit om taxa 

för belysning. Han förklarade att det är Gislaveds Energi som handhar belysning i kommunen, och att 

taxan bestämts av dem. Gislaveds Energi är utförare åt tekniska nämnden, som är beställare. 2017 

antogs nya riktlinjer för hur belysning sköts i kommunen, och i den finns möjligheter att få belysning 

på landsbygden förutsatt att man uppfyller vissa kriterier.  

 

För närvarande investerar inte Gislaveds kommun i belysning längs med statliga vägar, då Trafikverket 

helst undviker nya stolpar vid dessa. Förändringar görs istället längs med enskilda vägar eller i 

tätorter där Gislaveds kommun kan hantera frågan om belysning utan statlig inblandning. Riktlinjerna 

för kommunens arbete med bland annat belysning finns tillgängliga på Gislaveds kommuns hemsida. 

 

Snöröjning och sandning av vägar diskuterades. Vägarna i synpunkten är statliga och därmed är inte 

kommunen ansvarig för snöröjningen. Det ligger i kommunens intresse att vägarna är farbara under 

hela året, och Gislaveds kommun har mycket samverkan med exempelvis Trafikverket i dessa frågor. 

Synpunkter om kommunens prioriteringsordning gällande vilka vägar som plogas och sandas först 

framkom också. 

 

Vision om att utveckla den nedlagda järnvägen till gång- och cykelbana i framtiden diskuterades. I 

nuläget ingår inte sträckan i kommunens gång- och cykelbaneplan, men det vore önskvärt att 

inkludera den som en del av planen. Önskemål om att asfaltera över järnvägsövergångarna lyftes 

också. 

 

FASTIGHET OCH SERVICENÄMNDEN, FRITIDSNÄMNDEN 
Lisbeth Andersson, fastighet- och servicenämnden, informerar om servicegruppen som utför visst 

praktiskt arbete på exempelvis badplatser och andra ställen i kommunen. Förr gällde att vissa 

föreningar var med och röjde och mottog bidrag för det, men nu ligger arbetet på servicegruppen. 

Underhållsarbetet, såsom att röja sly, vid Gislavedsleden planeras vara färdigt i maj månad. Senaste 
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gången leden rustades upp ordentligt var 2013. Om det finns några anmärkningar på ledens skick som 

exempelvis kullfallna träd, felskyltning eller bristfällig skyltning, eller att anläggningar såsom vindskydd 

som behövs rustas upp eller liknande ska man anmäla detta till kommunen. Inkommer det ett ärende 

försvinner det inte innan det har åtgärdats. Felanmälan görs via kommunens hemsida. 

 Övriga önskemål om utveckling och upprustning av Gislavedsleden såsom broar över leriga 

områden, nya skyltar, utmärkta platser med natur- och kulturvärden tas med till den interna 

arbetsgruppen. 

 

Diskussion följde kring tennisplanen i Hällabäck, som är i behov av upprustning. Idéer kring att istället 

utveckla en enklare variant av en spontanidrottsplats eller ett utomhusgym diskuterades.  

 Förslag om framtida utveckling av tennisplanen tas med till den interna arbetsgruppen.  

 

För att en förening ska få bidrag från kommunen krävs att föreningen uppfyller de allmänna 

bidragsbestämmelserna, dessa finns på kommunens hemsida. Regelverket diskuterades, då det inte är 

möjligt för många på landsbygden att nå kraven, eftersom underlaget saknas. Malin Sjöblom, 

fritidsnämnden, tar med synpunkterna. 

 

Lisbeth Andersson informerade om att det inte finns några planer på utveckling av kommunens 

badplatser.  

 

Kommunen äger inga bygdegårdar eller liknande samlingslokaler, utan de ägs och drivs av föreningar i 

kommunen. Det finns möjlighet att söka bidrag för samlingslokaler, vilka beslutas av 

kommunstyrelsen. Gällande att göra om NTO-gården till bygdegård hänvisar kommunen till 

bygdegårdarnas riksförbund samt andra bygdegårdsföreningar i kommunen för råd. Det är möjligt att 

söka driftsbidrag för en föreningslokal.  

 

BARN- OCH UTBILDNINGSNÄMNDEN  
Det finns inga planer att förändra skolområden i kommunen. Dock kan upptagningsområdena vara 

lite flytande för barnen på landsbygden då det beror på barnkullars storlek, ålder, och liknande 

faktorer. Riktlinjerna för skolskjutsar har inte setts över under denna mandatperiod ännu, Maria 

Gullberg Lorentsson tar med synpunkter kring avstånd och väntetid.  

 

Ett påpekande lyftes om att det är viktigt att tidtabellerna anpassas så att chaufförerna kan hålla 

tiderna utan att köra för fort. 

 

KOLLEKTIVTRAFIK OCH NÄRTRAFIK  
Det är inte troligt att kollektivtrafiken på landsbygden i Jönköpings län, kommer att prioriteras och 

byggas ut. Istället är närtrafik ett alternativ och Gislaveds kommun har framfört synpunkter till 

Jönköpings Länstrafik (JLT) gällande exempelvis att det bör gå att betala på olika sätt och att det bör 

gå att åka till alla tätorter.  

 

 Har ni synpunkter kring kollektivtrafik och närtrafik så hör gärna av er till politiker och/eller 

tjänstepersoner, genom kontakt via kommunens Kontaktcenter. Synpunkterna kan användas i 

dialog med JLT.  

 Önskemål om utökad lättillgänglig information, till exempel en folder som skickas med post, 

om hur närtrafiken fungerar, vidarebefordras till JLT.   
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ÖVRIGT OCH UPPFÖLJNING  
Uppmaning från en deltagare om att använda bokbussen.  

 

Information om bristande mobiltäckning har förts vidare till ansvarig förvaltningschef. 

 

Utvecklingsförslag för att göra bygden i Hällabäck, Bosebo med omnejd mer attraktiv kommer att 

arbetas vidare med och prioriteras av en intern arbetsgrupp i Gislaveds kommun tillsammans med 

föreningar i Hällabäck och Bosebo. Ett möte kommer att planeras till hösten.  

 

 

Kontaktuppgifter  
 

Kontaktcenter: 0371-810 00  

http://www.gislaved.se/ 

För att göra felanmälan: https://www.gislaved.se/felanmalan 

För information om föreningar och föreningsbidrag: https://www.gislaved.se/foreningar 

 

 

Polikter  

Agneta Karlsson – agneta.karlsson@pol.gislaved.se 

Lars-Ove Bengtsson – lars-ove.bengtsson@pol.gislaved.se 

Jeanette Fredriksson – jeanette.fredriksson@pol.gislaved.se 

Maria Gullberg Lorentsson – maria.gullberg.lorentsson@pol.gislaved.se 

Per Lorentsson – per.lorentsson@pol.gislaved.se 

Lisbeth Andersson – lisbeth.andersson@pol.gislaved.se 

Malin Sjöblom – malin.sjoblom@pol.gislaved.se 

 

Tjänstepersoner 

Emma Hansson – Avdelningen för hållbar utveckling emma.hansson@gislaved.se 

Robin Kaas – Avdelningen för hållbar utveckling robin.kaas@gislaved.se 

Klara Lindegren – Avdelningen för hållbar utveckling klara.lindegren@gislaved.se  
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