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Byalagsträff Knäred 2019-10-15

• Välkomnande och introduktion (Reino)

• Invånardialog/enkätsvar (Reino)

• Laholms Sparbank (Anna-Carin/Lars-Göran)

• Gata/park (Linda)

• Samhällsutveckling, kommunikation (Linda)

• Camping, bibliotek mm (Andreas)

• Kollektivtrafik (Reino)

• Byalagsinfo (Jonas)

• Sammanfattning (Reino)



Kommunens styrning och ledning

Vision



Kommunens styrning och ledning

HUR

Vision

VAD



Så kan du påverka
• Kontakt med politiker

• Ungdomsforum, handikappråd, 

pensionärsråd

• Brukarundersökningar

• Företagsträffar

• Synpunkter, felanmälan

• Träffar med byalag



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Landsbygdsutveckling

• Utgår från varje bygds förutsättningar 

och tar tillvara på dem för att bidra till 

bygdens utveckling. 

• Underlätta företagande på 

landsbygden, stötta nya typer av idéer 

som kommer från olika aktörer.



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Landsbygd

- alla områden/orter/byar 

förutom Laholms tätort



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Störst fokus på

Lots / kontaktperson

Byalagsmöte och invånardialog

- landsbygdsdialog

Byalagsråd

Projekt



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Landsbygdsdialog och byalagsmöte

Planering med 

byalaget, plus 

enkät

Sammanställning 

enkät

Förmöte med 

byalaget

ev. byavandring

Uppföljning

Publicering

Genomförande

Byalagsmöte

- återkoppling och 

genomgång av 

enkät

Byalag

Område



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Förslag områden / byalag

Göstorp/Veinge/Mästocka

Skogaby/Ahla

Knäred

Ysby

Ränneslöv/Edenberga

Hishult

Våxtorp

Genevad

Lilla Tjärby

Mellbystrand

Skottorp

Skummeslövsstrand

Vallberga

Hasslöv



Invånardialog/enkätsvar 

• Bäst med att bo i/kring Knäred

• Största utmaningen

• Förslag till kommunen

• Förslag till invånarna

• Gynnar näringslivet



Antal besvarade enkäter: 22

• Kvinnor 45 %

• Män 55 %

Enkätsvar



Bäst med att bo i/kring Knäred

• Naturen / 18

• Fritidsaktiviteter / 8

• Samhällsservice, utbud / 7

• Lugnt & tryggt / 5

• Skola & förskola / 5

• Konsum / 5

• Gemenskap / 3

• Litenhet / 3

• Hotellet / 3

• Nära till… / 3

Enkätsvar



Största utmaningen

• Kommunikationer / 15

• Satsas för lite, fel / 8

• Vägunderhåll / 3

• Långa avstånd /2

• Behålla biblioteket / 2

Enkätsvar



Förslag till kommunen (1)

Boende

• Bygga lägenheter, serviceboende / 7

• Renovera äldreboende, skola / 6

Rekreation

• Gynna aktiviteter/evenemang / 7

Enkätsvar



Förslag till kommunen (2)

Kommunikationer

• Påskynda tågstopp / 12

• Kollektivtrafik / 6

• Vägunderhåll / 2

• Fiber / 2

Övrigt

• Prioritera Knäred (politiskt) / 5

• Rädda biblioteket / 5

• Servicehus camping / 2

Enkätsvar



Förslag till invånarna själva

• Handla & upplev lokalt / 6

• Ställa upp ideellt / 5

• Gör mycket redan / 4

• Prata gott om, ambassadör / 3

• Skapa mötesplats / 2

Enkätsvar



Gynnar näringslivet

• Tågstopp / 6

• Kollektivtrafik / 4

• Fiber / 3

• Stöd till satsande företag / 2

• Bostäder / 2

• Bensinstation m service / 2

Enkätsvar



Boende som bör byggas

• Enfamiljshus / 9

• Radhus/parhus / 14

• Flervåningshus / 8 

• Mindre lägenheter med stora 

gemensamma utrymmen / 6

• Annat (skriv vad) / 3

o Ungdomslägenheter / 2

o Alla typer behövs / 1

Enkätsvar



Lediga tomter i Knäred

https://arcg.is/1CeDOn



Laholms Sparbank 

(Anna-Carin/Lars-Göran)
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Lagar och förordningar för krediter till boende

• Den 1 januari 2017 infördes ett nytt EU-direktiv i svensk lag, det så kallade Bolånedirektivet. 

Syftet med direktivet är att du som kund lättare ska förstå innehållet i ditt bolåneerbjudande

• Bindande erbjudande, 

typ av lån du ansökt om

bindningstid

vilken ränta du erbjuds

betänktetid på 7 dagar

• EU-faktablad – här finns alla information om ditt lån och vad som gäller för återbetalning

• Individuell amorteringsplan – som visar hur din skuld minskar över tid

• Kontantinsats om 15% och lagfartskostnad 1,5% på köpeskillingen och pantbrevskostnad 2% 

på sökt belopp. 

Pris 1 300 000kr  låna 1 105 000kr Pris 850 000kr  låna 722 500kr

Kontantinsats: 195 000kr kontantinsats: 127 500kr

Lagfart: 20 325kr lagfart 13 575kr 

ev Pantbrev 23 475kr        Summa: 238 800kr ev pantbrev: 15 825 kr      Summa: 156 900kr 
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Nytt skärpt amorteringskrav 2018 - så funkar det

Från 1 mars 2018 infördes skärpt amorteringskrav. Det innebär att du som tar 

nya bolån och lånar mer än 4,5 gånger din bruttoårsinkomst ska amortera minst 

1 procent utöver nuvarande krav. Är ni flera som ansöker om bolån så är det er 

sammanlagda bruttoinkomst (lön före skatt) som gäller.



Sollån
• Sollånet vänder sig till privatkunder som vill investera i solcellspaneler från en valfri 

återförsäljare. Kunden måste ha en offert på solcellspanel när ansökan görs.

• Lånebeloppet ligger mellan 30 000-350 000 kronor.

Återbetalningstiden är maximalt tolv år.

Grönt billån
• Fordonet måste släppa ut mindre än 60g koldioxid per körda kilometer (kriteriet gäller fram 

till och med 2019-12-31).

• Bilen måste vara köpt via auktoriserad bilåterförsäljare

• Erbjudandet gäller inte bilar som drivs med gas

• Bakgrund till vårt kriterium är att vi har valt samma gräns som regeringens och riksdagens 

klimatbonus har. Gränsen är att fordonet måste släppa ut mindre än 60g koldioxid. Deras 

system ger en utbetald bonus till fordonsägaren om ett fordon släpper ut mindre än 60 gram. 

Släpper den ut mer 60 gram så läggs det på extra skatt i fordonskatten.
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Gata och park

(Linda)

Vägunderhåll – asfaltering pågår Lageredsvägen, Skansen och 

Doktorsstigen
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Trafiksäkerhet

• Nollvisionen = grunden för trafiksäkerhetsarbetet i Sverige.

• Laholms kommun ansvarar för trafiksäkerhetsarbetet på kommunala vägar. 

(Kommunala, statliga och enskilda vägar)

• Process

1. Synpunkter kommer in till kommunen 

2. Trafikräkningar → underlag för trafiksäkerhetsarbete

3. Utredning av behov

4. Prioritering av åtgärder utifrån budget

Laholms kommun: medborgarservice@laholm.se

Trafikverket: https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/

Planeringsenheten

mailto:medborgarservice@laholm.se
https://www.trafikverket.se/om-oss/kontakt/


Cykelplanering

Planeringsenheten

• Kommunala cykelplan 2015-2020

• Arbetar aktivt efter de Transportpolitiska målen för att 

förutsättningarna för att välja kollektivtrafik, gång och cykel ska 

förbättras.

Vision

Minska bilberoendet, förbättra miljön och stärk folkhälsan. 

Skapa ett cykelvägnät som upplevs både tillgängligt och jämlikt för alla. 

Öka trafiksäkerheten och tryggheten för cyklisterna.

Mål

Fler ska cykla, säkerheten ska öka, infrastrukturen ska utökas, säkrare att parkera cyklar.



Samhällsutveckling, 

kommunikation mm (Linda)
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Pågående stora bygg- och planeringsprojekt
= bostäder

= verksamheter
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Uppdraget

• Del av pågående planeringsarbete för persontågstrafikering av 

Markarydsbanan i samverkan med Region Halland och Trafikverket 

• Uppdraget utvecklingsprogram handlar om att ta fram visioner kring 

samhälls- och bebyggelseutveckling att arbeta långsiktigt mot.

• Försök att fånga orternas identiteter. 

• Beskriva en realistisk utvecklingspotential.
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Invånare

Övriga 
nämnder

Verksamheter KS

Näringsliv



Projektdirektiv -utkast

• Bakgrund

• Syfte

• Målbild leverans; Visionärt. Potential. Identitet. Realistiskt.

• Tidplan
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Vision 2035

• Lätt att resa med tåg 

• Rikt rekreations- och aktivitetsutbud

• Ett samlat centrum och bra utbud av handel och 

service

• Fina boendemiljöer med barn, natur och hållbara 

transporter i fokus
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Utveckla centrum

• Torg, lekplats och kanske så 

småningom ett ”resecentrum”

Utveckla stationsområdet

• En välkomnande plats med väntkurer 

– entrén till orten

• Pendlarparkeringar för cykel och bil

Utveckla bostäder nära centrum och 

stationen

• Bredda utbudet av boendetyper

• Lokalisering för att främja hållbara 

transportval och underlätta resande 

med kollektivtrafik

• Stärka ortens centrum med ett större 

befolkningsunderlag

Utveckla besöksnäringen samt 

tätortsnära rekreations- och 

aktivitetsområden

• Stärka Knäreds attraktivitet som 

boendeort; nyckelord: tätortsnära

• Besöksnäringen 

Utveckla gång- och cykelvägnätet

• Hållbara transporter

• Främja nyttjandet av kollektivtrafiken

• Trafiksäkerhet



2019-10-21 40



Fortsatt arbete

• Avsiktsförklaring för projektet persontågstrafikering av 

Markarydsbanan mellan Laholms kommun, Region Halland och 

Trafikverket är undertecknad. Projekt på över 100 mkr.

• Förstudiearbete kring stationsutformning under uppstart

• Nätverksanalys av gång- och cykelvägar i samhället

• Planarbete påbörjat för växthustomten
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Nätverksanalys
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Camping, bibliotek mm 

(Andreas)



Kollektivtrafik

(Reino)



Hallandstrafiken

Mål: 

”Kollektivtrafiken i Halland ska bidra till hög attraktivitet 

och en hållbar samhällsutveckling”

Strategi och principer

• Koncentration i stråk där förutsättningarna för ökat 

resande är störst. 

• Stråk kompletteras med grundläggande 

resmöjligheter för hela länet för att stödja en socialt 

hållbar utveckling. 

• Resbehov styr utvecklingen av kollektivtrafiken

• Västkustbanan är prio 1

Mål och uppdrag



Hallandstrafiken

• Kollektivtrafikplanen tas fram årligen 

och har som syfte är att beskriva hur 

Hallandstrafiken ska utveckla 

verksamheten de kommande tre 

åren.

• Framtagandet av kollektivtrafikplanen 

sker i dialog med kommunerna i 

länet. Kollektivtrafikplanen utgör även 

Hallandstrafikens underlag till Region 

Hallands budgetprocess. 

• I Kollektivtrafikplanen görs också en 

uppföljning på utvecklingen för ett 

antal utvalda nyckeltal med fokus på 

framförallt marknadsandel, resande 

och nöjdhet. 

Kollektivtrafikplan



Hallandstrafiken

Antal resande (i snitt totalt på linjen)



Hallandstrafiken

Antal resande (i snitt påstigande i Knäred)



Trafikplanering

Hallandstrafiken

Generellt är naturligtvis ekonomi och kostnadseffektivitet 

betydelsefullt då stora delar av finansieringen är 

skattemedel från vår ägare Region Halland.

Som resenär påverkar man enklast genom att lämna sina 

önskemål och synpunkter på hallandstrafiken.se/kontakta-

oss.”
Carl Schalén

Trafikutvecklare

”När det finns anledning att ändra avgångar eller turtäthet är resenärsnyttan 

viktigast. Men viktigt är även anslutningar till andra bussar och tåg och 

tillgång till fordon (ett fordon har flera uppdrag på en dag). Att ändra en 

enstaka tur kan tyckas enkelt men kan få stora konsekvenser för andra 

avgångar. 



Byalagsinfo 

(Jonas)



Landsbygdsutveckling, Näringslivsenheten

Tack för idag – på återseende!


