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Yttrande över beslut om nedläggning av BVC i Hestra.
Hestra Samhällsförenings mandat
Hestra Näringslivsförenings mandat
Hestra samhällsförening är en ideell förening som har som huvudsakligt syfte och ändamål
att jobba för Hestras intresse, utveckling och trivsel. Övervägande delen av hushållen och
samtliga företagen i Hestra är medlemmar i föreningen. Företagen i Hestra ingår också i
Näringslivsförenigen på orten.
Hestra och dess närområde är beläget i den norra delen den kommunen. Kommunens form
liknar en ”Cobra-telefon”, där Hestra och de norra kommundelarna är beläget i lurens topp.
Avstånden till centralorten är således mycket långt och restiden, framförallt vintertid, är
mycket lång.
För att bibehålla attraktiviteten i Hestra med omnejd jobbar föreningarna och kommunen
aktivt i frågan. Vi ser en positiv utveckling för framtiden. Inflyttningen är stor, och
efterfrågan på bostäder, samhällsservice, infrastruktur, arbetstillfällen, etc. är fortsatt
ökande.
Det har kommit till vår kännedom att BVC i Hestra planeras flytta in till Familjecentralen i
Gislaved. Det är ett beslut som går tvärsemot de behov medborgarna, företagen och orten
har inför framtiden. Detta motverkar det arbete som vi, Hestra Samhällsförening, Hestra
Näringslivsförening och Gislaved Kommun gör för att stärka denna del av kommunen.
Reaktionen från företagen och samhällets medborgare, inte minst berörda barnfamiljer, är
negativt. Man ser inget positivt med denna nedmontering av välfärdstjänsterna.
BVC i Hestra är mycket uppskattat och bedrivs idag på ett fantastiskt sätt. Nöjdheten är hög
hos barnfamiljerna och man trivs med närheten, lokalerna och personalen.
Nedan har vi samlat ihop de synpunkter/frågor som Hestra Samhällsförening, Hestra
Näringslivsförening och medborgarna i Hestra med kringområden vill ha svar på.
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1. Avstånden
Avstånden till centralorten är långt, i synnerhet för de som bor långt ut i kommunen. Att
köra nära 5mil, (motsvarande sträcka från Värnamo-Gislaved eller Värnamo-Alvesta), är
oförsvarligt långt.

2. Restid
Den första tiden med en bebis är omtumlande och ansträngande för familjen, i synnerhet för
modern, som i regel töms på energi när rutiner för sömn, amning, äldre syskon etc. ska
etableras. Att enbart få en bebis att sitta i en bil kan vara nog så besvärligt för bebis och
moder…..än värre är det då att behöva åka ha en restid på ca 1.5h t/r. Långa restider medför
också att det är svårare för båda föräldrarna att närvara vid besöken, då betydligt längre
ledighet från jobbet fodras.

3. Kostnader
Den ytterst ringa kostnadsbesparing i organisationen som hittills aviserats står inte i
närheten av proportion till de försämringar som förändringen medför. Kostnadsbesparingar
är inget rimligt skäl för nedläggning.
4. Ökade behov
Hestra är också den orten som har störst inflyttning. Hestra är den del av kommunen som
ökar sitt invånarantal, ca 3 % sedan 2014, och trycket är fortsatt högt. Vi ser också allt fler
familjer med flyktingbakgrund i Hestra. Dels på asylboendet, men också i egna lägenheter.
Det kommer medföra en ökad efterfrågan på BVC i Hestra, då dessa familjer inte har råd att
åka buss eller bil till centralorten.

5. Färdsätt
En del barnfamiljer har inte tillgång till bil. Besök på BVC kvalificerar inte till sjukresor och
transporter med taxi är alltför kostsamt. Kollektivtrafiken i regionen håller inte en acceptabel
säkerhetsnivå, då ex. bussarna saknar inbyggda bilbarnstolar. Tid för att sätta fast medhavd
bilbarnstol tillges inte, (om montage ens är möjligt). I andra regioner finns bussar med
fullgod säkerhet, men inte i vår region. Därmed kan en del barnfamiljer i Hestra inte för egen
del ta sig till BVC.
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6. Miljö
En av de praktiska skillnaderna medför ett ökat bilberoende och ökat antal bilresor. Vi kan
inte se att detta ligger i linje med det miljöarbete som kommun och region bedriver.

7. Näringslivet
Näringslivet och samhället tappar i attraktionskraft. Näringslivet önskar kunna locka till sig
arbetskraft. Om någon anställs på ex. Isaberg Rapid och överväger att flytta hit…så är det
Hestra man flyttar till. Man flyttar inte till Gislaved och arbetspendlar till Hestra. Då bor man
hellre kvar på nuvarande ort, ex. Borås. Att bibehålla och öka samhällets attraktionskraft,
kommer ge fler boende i vår kommun/region.

8. Barnen i centrum
Sverige är en av konventionsstaterna som förbundit sig att följa barnkonventionen. Den
lyder:
Barnkonventionen - 3. Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller
privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller
lagstiftande organ, skall barnets bästa komma i främsta rummet.
9. Medborgarna
De välfärdstjänster som erbjuds medborgarna i regionen måste erbjudas på ett attraktivt och
lättillgängligt sätt. Innehållet, servicen och kvalitén i sin helhet måste se till användarnas
bästa och motsvara den efterfrågan och det behov som finns.
De försämringar som aviseras och den lösning som erbjuds motsvarar inte det behov som
medborgarna har. Vi får inga signaler från medborgarna i Hestra om att de vill nyttja ett BVC
i Gislaved. Vi är medvetna om att det finns ett beslut i regionen om att ha minst en
familjecentral i varje kommun. Men det finns inget beslut om att man inte får ha enskilda
enheter utöver det. De geografiska förutsättningarna, medborgarnas önskemål samt
kommundelens och företagens ökade behov kräver att denna enhet även fortsättningsvis får
bedrivas på det fantastiska sätt det görs idag.

Styrelsen
Hestra Samhällsförening

Hestra Samhällsförening, c/o Ugglegatan 5, 330 27 Hestra

