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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde onsdagen den 22 april 2020 klockan 09:00 i 

gymnasieskolan, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen  

Dnr 2020-000001  

 

2.  Val av justerare  

Dnr 2020-000002  

 

3.  Information om socialnämndens åtgärds- och 

handlingsplan kostnadseffektiviseringar 

2020-2024 

Dnr 2020-000195  

 

4.  Information om barn- och 

utbildningsnämndens åtgärder med 

anledning av rapporten Kommunens Kvalitet 

i Korthet 2019 

Dnr 2020-000196  

 

5.  Upphävande av Riktlinjer för fond till 

personalpolitiska åtgärder 

Dnr 2020-000132  

 

6.  Information om ökade kostnader Uppjobb 

Dnr 2019-000157  

 

7.  Ändring i detaljplan för Vasa 1 

Dnr 2020-000240  

 

8.  Förslag om införande av automatutlåning i 

kommunens bibliotek 

Dnr 2019-000372  

 

9.  Översyn av ansvarsfördelningen för 

kommunens badplatser 

Dnr 2019-000421  
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Ärende Anteckningar 

10.  Medborgarförslag om sänkt hastighet på 

Bergrådsvägen Klavreström 

Dnr   

 

11.  Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Dnr 2019-000250  

 

12.  Arkeologisk förundersökning Kållehylte 

Dnr 2020-000216  

 

13.  Arkeologisk förundersökning Lenhovda 

Dnr 2020-000215  

 

14.  Hemställan om medel för ombyggnation och 

fastighetsunderhåll  

Dnr 2020-000033  

 

15.  Besök och information från Stena Renewable 

Dnr 2020-000221  

 

16.  Ekonomisk rapport för kommunstyrelsens 

verksamhetsområden 2020 

Dnr 2020-000162  

 

17.  Ekonomiska rapporter april 2020 

Dnr 2020-000206  

 

18.  Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Augusta 

Johanssons och Aina Holmers fond  

Dnr 2020-000116  

 

19.  Årsredovisning 2019 för Asta och Balduin 

Hansens stiftelse 

Dnr 2020-000117  

 

20.  Strukturella förändringar inom 

socialförvaltningen 

Dnr 2020-000179  

 

21.  Hemställan hos kommunfullmäktige om 

utökad investeringsbudget och budgetram för 

inköp av elektroniskt låssystem 

Dnr 2018-000238  

 

22.  Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg år 2019 

Dnr 2020-000194  
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Ärende Anteckningar 

23.  Översyn av regler för investeringar 

Dnr 2019-000166  

 

24.  Aktualitetsprövning av översiktsplan 

Dnr 2019-000418  

 

25.  Riktlinjer för direktupphandling, inköp och 

upphandlingar 

Dnr 2020-000145  

 

26.  Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 

Dnr 2020-000147  

 

27.  Regler för inköps- och 

upphandlingsverksamheten 

Dnr 2020-000146  

 

28.  Förutsättningsskapande för lokal 

upphandling 

Dnr 2020-000177  

 

29.  Skafferiavtal  

Dnr 2020-000152  

 

30.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ingrid 

Hugosson (C) 

Dnr 2020-000190  

 

31.  Översyn av ärendeberedningsprocessen 

Dnr 2018-000125  

 

32.  Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av 

Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Dnr   

 

33.  Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 

Uppvidingehus 

Dnr   

 

34.  Revidering av arbetsordning för styrelse och 

nämnder 

Dnr 2020-000214  

 

35.  Återrapportering av delegationsbeslut 

kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000009  
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Ärende Anteckningar 

36.  Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Dnr 2020-000010  

 

37.  Nulägesrapport från kommun/region gällande 

Coronaviruset Covid-19 

Dnr 2020-000176  

 

 

Niklas Jonsson 

Ordförande 

Emma Majlöv Modig 

Kommunsekreterare 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 10 Dnr 2020-000132  

Upphävande av Riktlinjer för fond till personalpolitiska 
åtgärder 

Kommunstyrelsens personalutskotts beslut 

Personalutskottet föreslår kommunstyrelsen att: 

 upphäva riktlinjer för fond till personalpolitiska åtgärder antagna av 

Kommunstyrelsen 2018-10-16 § 164.                      

Sammanfattning av ärendet 

Arbetet i kommunal verksamhet innebär att ständigt utveckla sitt arbete och 

att hitta lösningar på nya och föränderliga samhällsutmaningar. För att 

kunna möta kommuninvånarnas krav på kommunal service är 

kompetensutveckling en förutsättning. Det är också en viktig faktor för att 

vara en attraktiv arbetsgivare.  

I syfte att främja kompetensutvecklingsinsatser i Uppvidinge kommun 

finns ett utrymme i budget varifrån nämnderna kan ansöka om medel. 

Ansökan görs i enlighet med riktlinjer för kompetensutvecklingsmedel. Det 

finns också en riktlinje för fond till personalpolitiska åtgärder som ska 

främja vidareutbildning av kommunens personal. Medel tillskapades 2018 

med syftet att medarbetare ska kunna söka medel under tiden för 

vidareutbildning. Fondens medel kan användas som kompensation för 

lönebortfall under studieledigheten samt till litteratur och resor.  Riktlinje 

för fond till personalpolitiska åtgärder har funnits sedan 2018-10-16 och 

hittills har ingen ansökt om medel med utgångspunkt i den riktlinjen. 

Med anledning av det är förslaget att upphäva riktlinjer för fond till 

personalpolitiska åtgärder och använda alla medel till kompetensutveckling 

genom att göra de sökbara från nämnderna till valfria 

kompetensutvecklingsinsatser med utgångspunkt i de behov som finns i 

verksamheterna.  

Utöver de kompetensutvecklingsmedel som personalutskottet förfogar över 

finns möjlighet att ansöka om fritidsstudiestöd. Det är upp till varje 

förvaltning att bevilja och bekosta.  

Ekonomiska konsekvenser 

Förändringen påverkar inte det budgeterade ekonomiska utrymmet.           



 

Kommunstyrelsens personalutskott 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2020-03-24 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens personalutskott kan besluta i 

enlighet med HR-avdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens personalutskott beslutat så.                                    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse HR-chef, 2020-03-12       

Beslutet skickas till 

HR-chef 
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Information om ökade kostnader Uppjobb 

Etablering- och arbetsmarknadsavdelningen förslag till 
beslut 

Kommunstyrelsen ger Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att påbörja 

en översyn av Etablerings- och Arbetsmarknadsavdelningens framtida 

organisation och förvaltningstillhörighet.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt beslut på kommunstyrelsens möte den 15 oktober 2019 ska 

Samhällsserviceförvaltningen fortlöpande uppdatera kommunstyrelsen om 

utvecklingen på integrations- och arbetsmarknadsområdet under 2020.          

De åtgärder för att möta de minskade inkomster från både 

Arbetsförmedlingen (AF) och Migrationsverket som förutspåddes i slutet av 

hösten har ännu inte börjat synas i resultatet, men prognoser för den 

kommande utvecklingen görs löpande och ett nuläge presenteras vid 

kommunstyrelsens sammanträde.  

Enligt beslut den 21 januari 2020, § 6, gav kommunstyrelsen 

Samhällserviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med ett uppdaterat 

kostnadsförslag till kommunstyrelsens sammanträde i april 2020. 

Ekonomiska konsekvenser 

Om de redan påbörjade förändringar som genomförts i verksamheten 

fortsätter och får tänkt effekt förväntas kostnaderna falla inom nuvarande 

budgetram och innebär ingen utökning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av chef för etablering- och arbetsmarknadsavdelningen 

2020-04-15 

Kostnadsförslag Uppjobb 2020-04-15 

Beslutet skickas till 

Etablering- och arbetsmarknadsavdelningen   

 

 

Chef för etablering- och arbetsmarknadsavdelningen 

Tomas Blad Lindahl 
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1:a kvartalet 2020 
 

Intäkter     

  

Antal Ersättning 

AF 
Nystartsjobb/lönebidrag 5,0 942,6 

AF Nystartsjobb min 4,0 294,9 

AF Introduktonsjobb 10,0 2 466,5 

AF Arbetsträning 12,0 405,0 

AF F Arbetsträning 0,0 0,0 

Legotillverkning 1,0 715,0 

Migrationsverket 1,0 1 300,0 

Summa intäkter 
 

6 123,9 

    Kostnader     

    

  

Antal åa Lönekostn 

Nystarts-/Introduktion 19,0 6 372,0 

Enhetschef 0,5 394,6 

Arbetsledare 2,5 1 332,0 

Övriga kostnader 1,0 1 118,0 

Summa kostnader 23,0 9 216,5 

    

    Netto kostnad   3 092,5 

    

    Personalkostn inkl ledning: 3 989,5 

Finansieringsgrad: 
 

51% 

Personalkonstn exkl ledning: 2 263,0 

Finansieringsgrad: 
 

64% 
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Prognos december 2020 
 
Intäkter     

  

Antal Ersättning 

AF Nystartsjobb 0,0 0,0 

AF Nystartsjobb min 3,0 221,1 

AF Introduktonsjobb 3,0 739,9 

AF Arbetsträning 10,0 337,5 

AF F Arbetsträning 10,0 675,0 

Legotillverkning 1,0 500,0 

Migrationsverket 1,0 1 300,0 

Summa intäkter 
 

3 773,6 

    Kostnader     

    

  

Antal åa Lönekostn 

Nystarts-
/Introduktion 6,0 2 012,2 

Enhetschef 0,5 394,6 

Arbetsledare 2,5 1 332,0 

Övriga kostnader 1,0 1 118,0 

Summa kostnader 10,0 4 856,7 

    

    Netto kostnad   1 083,1 

    

    Personalkostn inkl ledning: 1 765,1 

Finansieringsgrad: 
 

53% 

Personalkonstn exkl ledning: 38,6 

Finansieringsgrad: 
 

98% 

     



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn: 0474-470 33 

per.gjorloff@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Per Gjörloff PEGJUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2020-04-06 
Referens 

KS 2019-000372 

  

 

Förslag om införande av automatutlåning i kommunens 
bibliotek 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

- Att kommunstyrelsen godkänner föreslagen besparing och omriktning 

av skol- och folkbiblioteksverksamheten 

Sammanfattning av ärendet 

I budgetberedningens förslag för budget 2020 och ekonomisk planering 

2021-2022 ingick ett förslag om att införa automatutlåning på Uppvidinge 

bibliotek med en förväntad ekonomisk effekt på -2Mkr. I en utredning från 

kultur- och fritidsavdelningen i augusti 2019 konstaterades att en sådan 

lösning inte var möjlig genomföra ur både en teknisk och en 

personaladministrativ synvinkel. I ett nytt förslag inför kommunstyrelsens 

decembermöte konstaterades i en risk- och konsekvensbedömning att en 

nedskärning av bibliotekens budget av den storleksordningen skulle få 

mycket långtgående effekter för bibliotekens förmåga att hantera en god 

skolbiblioteksverksamhet.  

Kommunstyrelsen återremitterade den 3 december 2019 ärende 2019-00372  

med uppdrag åt kultur- och fritidsavdelningen att inhämta synpunkter på 

förslaget om minskning av biblioteksverksamheten samt att se över vilka 

effekter en nedläggning av gymnasiebiblioteket skulle få för ekonomiska 

konsekvenser.  

BUN remitterades den 12 december 2019 och ärendet togs upp för beslut i 

BUN den 11 mars 2020 . Remissvaret kan delas upp i två delar; dels det svar 

som förvaltningschef utarbetat där BUF ställer sig bakom den utredning och 

riskanalys som kultur- och fritidsavdelningen gjort under sommaren och 

hösten 2019 där det särskilt poängteras att målet om skolkommun allvarligt 

försvåras utan tillgång till utbildade skolbibliotekarier. Vidare avslår BUN 

en eventuell förfrågan om att överta skolbiblioteksverksamheten.  

För att klara besparingskravet utan att ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten övergår till BUN föreslår vi att bemanningen 

samt öppettiderna på folkbiblioteksfilialerna samt på skolbiblioteken 

kraftigt reduceras på så sätt att 4,5 årsarbeten behålls i verksamheten, vilket 

innebär en besparing på motsvarande 2,3 årsarbeten. Vi föreslår även att 

folkbiblioteksfilialen i Älghult helt tas bort och endast öppethålls för 

högstadieskolans samt förskolornas behov.  

Öppethållande folkbibliotek per vecka: 
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Åseda huvudbibliotek: 10h 

Lenhovda: 5h 

Alstermo: 3-4h 

Norrhult/Klavreström: 3-4h 

Öppethållande skolbibliotek per vecka: 

Åsedaskolan F-9: 8h 

Älghultskolan 7-9: 4h 

Alstermo skola F-6: 4h 

Lenhovdaskolan F-6: 4h 

Nottebäcksskolan F-6: 4h 

Övrig tid är självservicetid för skola.  

Gymnasiebiblioteket 

Enligt kultur- och fritidsavdelningens beräkning bör en nedläggning av 

gymnasieskolans bibliotek innebära en besparing på ca 200Tkr, vilket 

motsvarar bibliotekarietid om 25% jämte en något minskad 

mediebeställning. Någon besparing på lokalerna är inte möjlig då BUF 

ensam står för förvaltnings-, städning- och vaktmästerikostnader.  

Ekonomiska konsekvenser 

Nedläggning av gymnasieskolans bibliotek innebär en besparing på ca 

200,000 kr.  

Ett beslut som innebär kraftigt reducerande öppethållande för skola och 

allmänhet samt nedläggning av folkbiblioteksfilialen i Älghult väntas ge en 

minskning av kultur- och fritidsavdelningens kostnader med 1,5Mkr från  

första halvåret 2021 i form av neddragning av 2,3 heltidstjänster jämte 

kringkostnader.  

Beslutsunderlag 

Risk- och konsekvensanalys 200414 

Risk- och konsekvensbedömning äldre 

Biblioteksutredning december 2019 

Remissvar BUF 

Utdrag ur beslutsprotokoll BUN  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden   

 

 

Per Gjörloff 

Kultur- och fritidschef 
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Biblioteksverksamheten 
 

Uppdragsbeskrivning 

Kultur- och fritidsavdelningen fick 2019-10-15 i uppdrag av kommunstyrelsen att 

återkomma med en utredning och förslag till ny biblioteksorganisation med en 

ramsänkning på 2Mkr, vilket motsvarar ca 35% av den sammanlagda biblioteksverksamhets 

totala budget. Ambitionen från kommunstyrelsen är att införa automatutlåning på filialerna, 

helt utan, eller med begränsade personalresurser. Detta till skillnad från Meröppet, som 

betyder att biblioteket är bemannad under del av dagen, men att biblioteket öppnas upp för 

allmänheten utan personal vid vissa tidpunkter på dygnet. Meröppet går inte att använda 

som en budgetregulator för att göra personalminskningar.  

Verksamhetsutredningen nedan, som är en konsekvens av det uppdrag som politiken 

lämnat till avdelningen om förslag på införande jämte ekonomiska effekter, innebär att 

folkbiblioteksfilialerna i Alstermo, Älghult samt Norrhult/Klavreström blir obemannade, 

men med förlängda öppettider för allmänheten, genom att de via ett taggsystem ges tillgång 

till lokalen, som också förses med ett automatutlåningssystem. Denna lösning är inte 

tekniskt möjlig i Alstermo med mindre än att biblioteket flyttas till en annan lokal. Det 

nuvarande biblioteket är inrymt längst in i Mötesplats Alstermo och besökaren måste ta sig 

igenom både förskolans och skolans lokaler innan biblioteket. Även Norrhult/Klavreströms 

bibliotek är förknippat med svårigheter, då biblioteket kommer att behöva en ny entré som 

är skild från skolans undervisningslokaler. Kostnaden för eventuell flytt alternativt 

ombyggnad i Alstermo är inte inräknat i nedan verksamhetsutredning, då fastigheten inte 

ägs av Uppvidinge kommun och då får fastighetsägaren ta kostnaden för en eventuell 

investering i ny entré. Samma princip gäller för Norrhult/Klavreström, med undantaget att 

där förvaltar UppvidingeHus fastigheten. I verksamhetsutredningen ingår även att Åseda 

och Lenhovda behåller sina bemannade bibliotek som delar på 3,8 årsarbeten. En idé för att 

förbättra servicen är att göra även Lenhovda Meröppet. Därför har vi räknat på både två och 

tre automatiserade bibliotek. Konsekvensen av detta blir också att ansvaret för 

skolbiblioteksverksamheten övergår till barn- och ungdomsnämnden (BUN) som också har 

det egentliga ansvaret inför lagstiftaren.  

De automatiserade biblioteken föreslås driftas genom att kvarvarande personal förlägger 

den första delen av arbetsdagen genom att ställa i ordning på de obemannade lokalerna för 

att sedan avsluta sin arbetsdag på de två kvarvarande bemannade biblioteken. 

  

 

2019-11-11 

Utredning 

KS 2019-000372  
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Den ekonomiska effekten av förslaget blir enligt följande: 

 

Investering automatutlåning x3 

Investering automatutlåning x2 

1650Tkr 

1130Tkr 

Renovering banklokalen i Lenhovda 2000Tkr 

Drift- och licenskostnader per år: 

- Drift och licens: 113Tkr 

- Leasingbil x2: 48Tkr 

161Tkr (123Tkr om två automatbibliotek) 

Personalminskning 3åa -1500Tkr 

Effektiviseringar 

- Minskat bokanslag 

- Slopad programverksamhet 

- Slopade externa projekt  

- Minskade förvaltningskostnader 

-500Tkr 

 

Nulägesbeskrivning 

Uppvidinge Bibliotek omfattar idag 6 fysiska bibliotek i alla fyra kommundelarna, 

bemannade med en personalstyrka på 6,8 årsarbeten. Det nuvarande uppdraget från 

kommunfullmäktige innefattar både skolbiblioteks- och folkbiblioteksverksamhet. Detta 

betyder att vi både ger service till skolans elever och personal under skoltid samt till 

allmänheten under och efter skoltid. Våra folkbiblioteksenheter är alltså samlokaliserade 

med skolorna, undantaget gymnasieskolans bibliotek som är ett renodlat skolbibliotek, 

bemannat av kultur- och fritidsavdelningens bibliotekarier. Det är svårt att hitta en mer 

effektiv biblioteksorganisation någonstans i Sverige, då vi effektivt bemannar 11 bibliotek 

med 6,8 årsarbeten.  

Skolans och allmänhetens tillgång och rättigheter regleras i skollagen respektive 

bibliotekslagen. Vår årsbudget för dessa båda uppdrag är 5,8Mkr exklusive riktade 

statsbidrag och projektmedel, men inklusive löner och förvaltningsersättningar, medieinköp 

och prenumerationer samt i förekommande fall lokalhyra. Den av kommunstyrelsen 

föreslagna rambudgetsänkning motsvarar 35% av Uppvidinge biblioteks totala årsbudget.  
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Risk- och konsekvensbedömning 

I bibliotekslagens åttonde paragraf prioriteras särskilt barn och unga, där folkbiblioteken 

ges en särskild roll att främja språkutveckling och stimulera läsning utifrån barn och ungas 

egna behov.1 

”Läs högt för dina barn så får de ett rejält försprång - vid 5 års ålder har de hört 1,4 miljoner 

fler ord än barn vars föräldrar inte läst högt” är en artikel2 i det svenskspråkiga mediet Yle i 

Finland. Artikeln citerar forskning vid det amerikanska universitet i Ohio som visar att barn 

vars föräldrar läser högt får ett mycket större ordförråd, förstår abstrakta begrepp mycket 

bättre och får mycket lättare att lära sig läsa och skriva vid skolstarten. Att göra den 

föreslagna nedskärningen riskerar att allvarligt försvåra bibliotekens språkutvecklande 

arbete med barn och unga i allmänhet, och i synnerhet de barn och föräldrar i icke-

läsande hem.  

 

”Man känner sig inte ensam när man har ett bibliotek att gå till”3 

Vi ser också en betydande risk för att övriga i lagstiftningen prioriterade grupper får 

betydligt sämre förutsättningar att ta del av bibliotekens tjänster. Genom nedläggning av 

filialer försvåras tillgången till bibliotekstjänster för människor med olika 

funktionsvariationer. Vi ser också en stor risk att det digitala utanförskapet, främst bland 

äldre och andra utsatta grupper ökar då satsningar som Digitalt Först4 riskerar att läggas ner 

om filialerna lämnas obemannade. Även den sociala aspekten, det vill säga mötet med 

människor riskerar att försvåras om filialerna läggs ner på landsbygden. För många äldre är 

bibliotekskontakten en av ytterst få mellanmänskliga kontakter.  

 

Vad gäller verksamhetsutredningen i inledningen är det biblioteksenhetens samlade 

bedömning att det inte går att genomföra med den föreslagna personalminskningen, då 

kvarvarande 3,8 bibliotekarier och biblioteksassistenter får för många bibliotek att drifta 

under sin ordinarie arbetstid, med följd att öppettiderna på de bemannade biblioteken blir 

ytterst modesta. Vi ser också säkerhetsmässiga problem med att personalen ska inleda varje 

arbetsdag med att medelst bil åka runt till samhällena för ställa iordning alla 

automatiserade bibliotek innan de ska vidare för att tjänstgöra på ett av de två kvarvarande 

bemannade biblioteken. Detta skapar också extra kostnader för avdelningen då 2st 

leasingbilar behöver upphandlas och tas höjd för i budget.  

 

Precis som vi underströk i den risk- och konsekvensanalys som inlämnades i samband med 

det första kommunstyrelsebeslutet rörande budget och ekonomisk plan, så innebär beslutet 

om införande av automatbibliotek med konsekvensen att personalstyrkan minskas att 

ansvaret för skolbiblioteksverksamheten måste återföras till BUN. 6,8 årsarbeten är det 

                                                      

1
 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-

2013801_sfs-2013-801 
2
 https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/las-hogt-for-dina-barn-sa-far-de-ett-rejalt-forsprang-vid-5-ars-

alder-har-de-hort Läst 2019-11-08 
3
 https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/i-dag-invigdes-tingsryds-nyrenoverade-bibliotek 

4
 Digitalt Först är en nationell satsning på digital kompetensutveckling för allmänheten. Satsningen sker via 

folkbiblioteken. https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/digitalt-forst.html 

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/bibliotekslag-2013801_sfs-2013-801
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/las-hogt-for-dina-barn-sa-far-de-ett-rejalt-forsprang-vid-5-ars-alder-har-de-hort
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/04/12/las-hogt-for-dina-barn-sa-far-de-ett-rejalt-forsprang-vid-5-ars-alder-har-de-hort
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/smaland/i-dag-invigdes-tingsryds-nyrenoverade-bibliotek
https://www.kb.se/samverkan-och-utveckling/biblioteksutveckling/digitalt-forst.html
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absoluta minimum som krävs för att bemanna 6st skolbibliotek och 5st folkbibliotek. Det 

går inte att genomföra med färre personal utan att arbetsmiljön kraftigt åsidosätts med 

risk för vite från Arbetsmiljöverket.  

 

Överföringen av ansvar till BUN betyder de facto att allt stöd som kultur- och 

fritidsavdelningen nu ger till BUF vad gäller rådgivning, språkutveckling, bokinköp, 

läsfrämjande, informationssökning samt källkritik kommer att upphöra, då ingen personal 

längre finns tillgänglig för uppdragen. Vidare kommer BUN att behöva bygga upp egna, 

system, för hantering av medier i sina verksamheter.  
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Två förslag på ny biblioteksorganisation 

Förslag 1 och 2 som vi levererar här befinner sig inom lagens råmärken, men förslag 2 

kommer att innebära en avsevärd ambitionssänkning på flertalet områden. Försämring av 

läs- och språkutveckling samt avsaknad av läsfrämjande ser vi som den allra största risken 

för våra målgrupper. Vi poängterade i vår förra risk- och konsekvensanalys att läsförmågan 

blir sämre på landsbygden, särskilt för pojkar, samt att 88% av den arbetande befolkningen 

24-65 år i Uppvidinge kommun saknar någon form av eftergymnasial utbildning. Vi ser en 

betydande risk att minskad biblioteksverksamhet ger barn till icke-läsande föräldrar en 

sämre start än barn till föräldrar som regelbundet läser för sina barn. I förslag 2 minskar 

också allmänhetens tillgång till biblioteken som mötesplats avsevärt. Det är också ur 

demokratisk synvinkel besvärligt då alltfler offentliga mötesplatser stängs ner.  

1 MERÖPPET 

Vi lägger till Meröppet på tre av våra fyra folkbiblioteksfilialer i Älghult, Lenhovda och 

Nottebäck. Av tekniska skäl kan inte Alstermo göras om till ett Meröppet då lokalen är 

inhyst i Mötesplats Alstermo och integrerad med skolans lokaler. Inga förändringar i 

uppdraget i övrigt. Vi har räknat på investering, drift och extra resurskostnader för RFID-

märkning och matchning i databas. Förslaget ger en möjlighet för boende på landsbygden 

som av olika skäl att besöka biblioteket. Uppdraget att bedriva skolbiblioteksverksamhet 

fortskrider som vanligt.  

Vi ser en ökad säkerhetsrisk med Meröppet då personer kan tilltvinga sig tillträde utan att 

deras närvaro registreras i systemet. Denna situation kan utöver den otrygghetskänsla som 

skapas hos den ordinarie besökaren, också leda till skadegörelse med stora kostnader till 

följd. Säkerhetsarrangemangen i den fysiska miljön i och runt ett Meröppet bibliotek bör 

noga utredas.  

Detaljerad investeringsbudget för konvertering till Meröppet biläggs denna utredning.  

 

Investering utöver 

budget 

1950Tkr 

Renovering banklokal 2000Tkr 

Ökad driftskostnad 363Tkr 

 

Eventuellt kan statsbidraget från Kulturrådet på 450Tkr användas här under förutsättning 

att inga personalnedskärningar görs.  
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2 PARTIELL NEDLÄGGNING 

 

I detta förslag görs personalnedskärningar, vilket får den största konsekvensen att 

skolbiblioteksuppdraget återförs till BUN, som har ansvaret inför lagstiftaren. Detta 

kommer att betyda att förvaltningskostnader, samt övriga driftskostnader kommer att 

belasta BUNs budget. Förslaget innebär att Alstermo, Älghult och Nottebäck blir rena 

skolbibliotek (enligt lag) och att banklokalen i Lenhovda görs om till Meröppet 

folkbibliotek, som bemannas dagtid. Huvudbiblioteket i Åseda är kvar, dock med 

undantaget att det stängs för skolan, som då behöver hitta annan lokal och organisation för 

sitt skolbibliotek. Vår bedömning är fortsatt att Meröppna filialer inte kan driftas utan 

personal och med konsekvens att arbetsmiljön kraftigt åsidosätts.  

 

 Lenhovda kvar som folkbiblioteksfilial.  

 Skolbiblioteksuppdraget över till BUN 

 Vi har räknat på bemanning Lenhovda och Åseda där Lenhovda görs Meröppet, 

samt drift, investering och extra personresurser i projektfasen 

 Se över antalet externa projekt samt projekt som riktar sig till skolan enligt 

riskbedömningen ovan.  

 

Renovering banklokal 2000Tkr 

Investering Meröppet 650Tkr 

Ökad driftskostnad Meröppet 50Tkr5 

Minskad årsarbetstid -1000Tkr 

Minskade förvaltningskostnader -250Tkr 

Effektiviseringar 

- Slopad programverksamhet 

- Slopade externa projekt 

- Minskat bokanslag med anledning att 

ansvarsöverföring till BUN.  

Ca -150Tkr 

 

Vi har idag ett riktat statsbidrag från Kulturrådet om 450Tkr för skapande av ett Meröppet 

bibliotek. De medlen är dock under förutsättning att bidraget inte används för 

personalnedskärningar. Vi bedömer att i det fall detta förslag, eller den 

verksamhetsutredningen som presenterats i inledningen vinner laga kraft i ett 

                                                      

5
 Extra säkerhetsarrangemang som exempelvis ökad rondering av väktare ej inräknat.  
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fullmäktigebeslut så återbördas projektmedlen till Kulturrådet. Kommunen kommer alltså 

att behöva finansiera 100% av investeringarna.  
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Bilaga 1 
Budget Bibliotek 1 enl. förslag 1 

  SPEC. KOSTNAD INVEST. (KR) UNDERHÅLL/ÅR (KR) 

ACCES STAFF STATION (3 ST 9 900 KR) INSTALL. RFID.FRAKT.  64 320   

SELF CHECK 480 (86 000 KR). FRAKT 87 846   

INSTALLATION AV SELF CHECK 480 (10 400 KR). RESA 2 700 KR 13 100 5 500 

LARMBÅGAR (1 ST Á 59 350 KR) 59 350 6 450 

INSTALLATION AV LARMBÅGAR. RESA 2 700 KR 29 320   

OPN MJUKVARA (17 070 KR) 17 070 25 680 

OPN LIBRARY CONTROLLER 25 000   

OPN PENTRY PANEL  32 500   

OPN SPEAKER WALL WHITE 2 930   

OPN SPEAKER WALL WHITE 1 465   

RFID TAGG (2 000 ST= 5 000 KR). FRAKT. 5 225   

RFID WORKSTATION 120, 3 ST 1 286 KR.  3 859   

Arbetstid RFID märkning 75 000   

Extra arbetstid drift och systemunderhåll 0,5åa 
 

250000 

SUMMA BIBLIOTECHA 416 985 287 630 

ELSERVICE  90 000   

SÄKERHETSTJÄNST 100 000   

   Extra bibliotek 
  SPEC. KOSTNAD INVEST. (KR) UNDERHÅLL/ÅR (KR) 

ACCES STAFF STATION (3 ST 9 900 KR) INSTALL. RFID.FRAKT.  64 320   

SELF CHECK 480 (86 000 KR). FRAKT 87 846   

INSTALLATION AV SELF CHECK 480 (10 400 KR). RESA 2 700 KR 13 100 5 500 

LARMBÅGAR (1 ST Á 59 350 KR) 59 350 6 450 

INSTALLATION AV LARMBÅGAR. RESA 2 700 KR 29 320   

OPN MJUKVARA (17 070 KR) 17 070 25 680 

OPN LIBRARY CONTROLLER 25 000   

OPN PENTRY PANEL  32 500   

OPN SPEAKER WALL WHITE 2 930   

OPN SPEAKER WALL WHITE 1 465   

      

      

      

  
 

  

SUMMA BIBLIOTECHA 332 901 37 630 

ELSERVICE  90 000   

SÄKERHETSTJÄNST 100 000   
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Bilaga 2 
Statistik Uppvidinge Bibliotek 

Bibliotek Lån totalt 190101-191127 

(2018) 

Varav omlån 

Alstermo 8883 (11352) 1472 (2162) 

Gymnasiet 1981 (2370) 745 (912) 

Lenhovda 13899 (14629) 2372 (2487) 

Norrhult/Klavreström 7076 (7741) 1358 (1581) 

Åseda 24805 (26778) 4421 (5194) 

Älghult 5381 (5387) 1047 (1296) 

Webben 2991 (2572) 2083 (1823) 

Totalt 65016 (70829) 13498 (15455) 

 

Kungliga Biblioteket för en mer omfattande statistik över vår verksamhet. Denna statistik 

kan hämtas ut på följande adress: 

http://bibstat.kb.se/reports?csrfmiddlewaretoken=JsP9ES6GvG9DjWeo5nYuvPBxTAZlZJ2i&

sample_year=2018&municipality_code=0760&principal= 

http://bibstat.kb.se/reports?csrfmiddlewaretoken=JsP9ES6GvG9DjWeo5nYuvPBxTAZlZJ2i&sample_year=2018&municipality_code=0760&principal=
http://bibstat.kb.se/reports?csrfmiddlewaretoken=JsP9ES6GvG9DjWeo5nYuvPBxTAZlZJ2i&sample_year=2018&municipality_code=0760&principal=
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Biblioteksverksamheten  

 
Risk- och konsekvensanalys Bedömning Handlingsplan och 

konsekvensbeskrivning 

Risker - skolbiblioteksverksamhet Sannolik Allvarlig  

Läroplanen säger att skolbiblioteket 

ska stödja pedagoger och elever (även 

med särskilda behov). Detta kommer 

inte uppfyllas utan bemanning och 

utan driftsansvar. 

X X Elevernas måluppfyllelse 

uppnås ej.  

Elever i behov av särskilt stöd i form 

av målgruppsanpassat material går 

miste om bibliotekspersonalens 

kunskap och kompetens.  

x x Hämmar den personliga 

utvecklingen vad gäller 

språkutveckling och mötet med 

litteratur och annan kultur.  

Temalådor till pedagogens 

undervisning försvinner. 

X x Pedagogens redan ansträngda 

arbetssituation omöjliggör att ta 

över denna uppgift.  

Resurser för egna inköp av 

litteratur saknas. 

Bibliotekariens kompetens tas 

inte tillvara 

 

Elevernas möte med en annan 

profession försvinner 

X x Bibliotekarier har en helt annan 

litterär kunskap än pedagoger. 

Inköp av litteratur på andra språk 

kommer att minska1 

X X Integrationen minskar och 

utanförskapet kan öka för dessa 

grupper 

Sagostunder för förskolebarn 

försvinner 

X X Barn som inte blir lästa för får ett 

otillräckligt ordförråd.2 

                                                      

1 Forskning visar att utan ett utvecklat modersmål är det svårare att ta till sig ett andra språk 

(svenska).  

 

2020-04-14 

Risk- och konsekvensanalys  
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Svaga grupper/barn till lässvaga 

föräldrar förlorar biblioteket som 

institution.  

X X Språkliga utvecklingen hämmas, 

vilket kan få långtgående 

konsekvenser om 5-10 år.  

Följande verksamheter kommer att 

behöva läggas ner:  

-sagostunder för förskola 

- Sommarboken 

- Klassbesök 

- Biblioteket som frizon, studierum 

och mötesplats 

x x Inköp av målgruppsanpassad 

litteratur påverkas negativ, 

eftersom det blir svårt för den 

centrala organisationen att fånga 

upp detta.  

Kompetens och vägledning i databaser 

och datasystem försvinner 

X X Merarbete för pedagogerna 

Det professionella bokurvalet för de tre 

skolorna försvinner 

X X Merarbete för pedagogerna 

Det personliga mötet med 

bibliotekarien försvinner 

x x Är då dessutom skolans 

pedagoger outbildade medför 

det i förlängning ganska stora 

konsekvenser för ordförståelsen. 

Utvecklingen av 

skolbiblioteket/skolbibliotekarien som 

pedagogisk resurs avstannar. 

X X Får negativa konsekvenser 

avseende:  

- Läsutveckling 

- Informationssökning 

- Digital kompetens 

- Källkritik 

Skolbibliotek med syfte att stärka elevernas 

utbildning försvinner. 

Skolresultat och läsförmåga sjunker. 

Skolbibliotekarien med sin spetskompetens 

försvinner. 

Ökad arbetsbörda för pedagoger. Ökat krav på 

utbildade pedagoger. 

  

                                                                                                                                                                     

2 Forskningen visar att 80% av vårt ordförråd kommer från tryckt text.  
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Risk- och konsekvensanalys Bedömning Konsekvensbedömning 

Risker – 

folkbiblioteksverksamhet 

Sannolikhet Allvarlig  

Med färre öppna timmar på 

folkbibliotek minskar 

tillgängligheten 

X X  Exkludering av de som 

inte själva kan ta sig till 

biblioteken 

 Minskat antal besök/utlån 

gör att vi inte når 

verksamhetsmålen 

 Minskat antal låntagare 

 

Uppfyllandet av Bibliotekslagens 

2§ 

X X  Exkludering 

 Försämrade möjligheter 

till innanförskap 

 Prioriterade grupper 

hamnar utanför 

samhällsgemenskapen 

 Medborgerliga rättigheter 

hotas 

Minskar möjligheterna till det 

livslånga lärandet 

X X Försämrade möjligheter till 

kontinuerlig fortbildning kan ge 

försämrad arbetskraft i 

kommunen. 

Deltagandet i regionala projekt 

minskar 

X x  Digitalt utanförskap 

 Sämre förutsättningar för 

prioriterade målgrupper 

Kommuninvånares möjligheter 

till vägledning och hjälp i digitala 

frågor minskar radikalt. 

x x  Digitalt utanförskap 

 Psykisk ohälsa 

Nerdragningar drabbar de 

redan svaga 

Bibliotekens programverksamhet 

försvinner och med det den 

levande landsbygden. 

x x  Hela Uppvidinge lever 

inte, vill folk flytta lantligt 

om ingen service finns 

 Attraktionskraften 

minskar 

 Möjlighet att delta i gratis 

folkbildningsverksamhet 

minskar.  

Försämrade möjligheter till 

livslångt lärande i en kommun 

där 88% av vuxna i åldern 25-64 

år saknar eftergymnasial 

utbildning 

X X  Svårt att få unga, 

utbildningsbenägna att 

stanna kvar i kommunen 

 På sikt svårt att rekrytera 

rätt arbetskraft 
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 Socialt utanförskap 

 

Naturlig träffpunkt försvinner X X  Socialt utanförskap 

 Ökad segregation 

 Psykisk ohälsa 

 

Bibliotekens roll i totalförsvaret 

blir svår att uppfylla 

   Social oro vid kris och 

krig. 

 Informationsflödet hotas 
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Risk- och konsekvensbedömning barnomsorg, barnhälsovård och småbarnsföräldrar 

Förskolor/förskolepersonal får inte det 

bibliotekariestöd de behöver vad gäller 

läsfrämjande. Bibliotekariekompetensen 

vad gäller litteratur och språk försvinner 

från kommunen. 

 

Merarbete för förskolepersonal. 

 

Tillgång till böcker minskar/försvinner helt.  

 

En större ekonomisk kostnad för 

förskolorna vad gäller inköp av ny 

barnlitteratur. 

Bristen på medier minskar 

förutsättningarna att stimulera barn till 

läsning, språkutveckling som står i 

läroplanen för förskolan.  

Långsiktiga konsekvenser? Sjunkande 

språknivå och extra resurser kommer att 

behövas framöver 

Temaarbeten för förskolepersonal blir 

svårare då litteraturtillgången blir avsevärt 

mindre om den överhuvudtaget existerar. 

 

Bokkassar/bokdispositioner på förskolor 

och BVC, Familjecentralen som biblioteket 

tillhandahåller försvinner helt. 

 

Föräldrar med behov av barnböcker som av 

olika anledningar inte har möjlighet att 

komma till biblioteket blir utan böcker. 

Detta påverkar barnens språk negativt. 

 

Läsfrämjande i form av sagostunder på 

bibliotek försvinner. 

 

Många barn som kanske aldrig skulle 

besöka biblioteket. Via förskolan får barn 

den möjligheten på varje ort i kommunen. 

Många barn har inte högläsande föräldrar, 

språkförsämring. 

Biblioteket som lässtimulerande rum 

försvinner helt. 

 

Utan personal på biblioteket är detta 

ogenomförbart. 

Offentliga Utan personal på biblioteket är detta 
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barnevenemang/språkutvecklande 

evenemang för småbarn försvinner. 

 

ogenomförbart. 

Samarbete med barnhälsovården (som 

dessutom är regionalt förankrat och utförs 

regelbundet) för lässtimulerande åtgärder 

försvinner. 

-föräldragrupper,  

Särskilt utsatta grupper hamnar i ett 

utanförskap. Föräldrar till barn med behov 

av extra språkinsatser får det extra tufft. I 

ett längre perspektiv blir det ekonomiskt 

dyrare då extrastöd kan komma behövas i 

skolan. 

 

Tillgängligheten till biblioteksrummet 

försvåras avsevärt i kommunen. Både 

vuxna, barn, elever, skolpersonal, 

äldreomsorg. 

 

Fåtal som kommer att ha möjlighet att 

besöka biblioteket om det minskas 

ytterligare på öppettiderna, det är redan 

mycket litet öppet. 

 

Besöksantalet vad gäller småbarnsföräldrar 

minskar. 

 

Vi kan inte bedriva biblioteksverksamhet 

på ett funktionellt sätt som följer 

bibliotekslagen. 

Då vi är för få i personalgruppen. 

Ingen biblioteksservice/Sämre service Kommuninvånare som flyttar ut… 

Individanpassade medier försvinner. 

Biblioteket är de nyinflyttades väg in i 

kommunen. 

Negativt för den enskilde som behöver råd 

och stöd. 

Barn kan tappa möjligheten att lära sig sitt 

modersmål då medier på olika försvinner. 

Negativ påverkan på utveckling av det 

svenska språket. Utanförskap. 

Uppvidinges attraktionskraft för 

barnfamiljer minskar. När man tagit bort 

biblioteken, vad stänger man ned härnäst? 

Befolkningsmängden. 
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Riskbedömning - personal Konsekvens  

Ohälsa då arbetsbelastningen kommer 

öka markant. Ensamarbete kommer 

vara praxis. 

Vantrivsel, personal slutar. 

Kompetens försvinner 

Ökad arbetsbelastning och ökad hot 

och våldsrisk för ensamarbete. 

-ekonomisk konsekvens 

Kontinuiteten försvinner med olika 

arbetsplatser. 

Svårare att genomföra arbetsuppgifter 

då man är på flera ställen, saker läggs 

på hög p.g.a. tidsbrist och det i sin tur 

ökar den psykiska stressen. 

Ovisshet kring processen. Psykisk stress. 

Osäkerhet kring vilka som får stanna 

kvar 

Missämja, psykisk stress, 

sjukskrivningar till följd? 

Transporter mellan olika arbetsplatser Ineffektiv arbetstid 

Frustration över tillbringad tid i bil 

Miljökonsekvenser 

Reseersättningar ökar 

Större arbetsbörda på kvarvarande 

personal.  Översysselsättning. 

Ohälsa och sjukskrivning som följd. 

Arbetsmiljön, trivseln påverkas 

negativt och arbetsglädjen försvinner. 

Kvaliteten på arbetet påverkas 

negativt. 

Minskat förtroende för 

arbetsgivaren/politikerna 

Gäller både anställda och besökare. 

Protester och insändare har gjorts, är 

det inget man tar till sig? 
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Översyn av ansvarsfördelningen för kommunens 
badplatser 

Kultur- och fritidsavdelningens förslag till beslut 

Ansvaret för kommunens badplatser även fortsättningsvis blir kvar på 

kultur- och fritidsavdelningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2019-10-15, § 192, kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att återkomma i april 2020 med ett förslag till ansvarsfördelning 

för kommunens badplatser. Ärendet delegerades senare till 

förvaltningschefen för Samhällsserviceförvaltningen.  

Kultur- och fritidsavdelningen, som har ansvaret för kommunens 

badplatser, har ingen egen driftsorganisation, utan använder istället 

samhällsföreningar eller idrottsföreningar som mot driftbidrag tillser 

skötseln av kommunens 12 badplatser utom de i Åseda och Lenhovda där 

kommunens avdelning för arbetsmarknad och etablering ansvarar för 

driften på uppdrag av kultur- och fritidsavdelningen.  

Om avdelningen för arbetsmarknad och etablering skulle av någon orsak bli 

tvungna att avsäga sig uppdraget, så kommer driften att behöva 

upphandlas och riskerar då att bli dyrare och behov om omstrukturering av 

rambudget aktualiseras. Vi ser dock inga sådana tecken idag, varför vi inte 

heller ser något behov av att se över ansvarsfördelningen.  

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser, under förutsättning att driften 

av badplatserna i Åseda och Lenhovda fortsatt hanteras av avdelningen för 

arbetsmarknad och etablering.     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15 § 192 

Tjänsteskrivelse av kultur- och fritidschef 2020-04-15  

Beslutet skickas till 

Kultur- och föreningsutskottet 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Tekniska utskottet 

Tekniska avdelningen   
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Kultur- och fritidschef 

Per Gjörloff 

 









 

 
Box 59, 36421 Åseda  

 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2020-04-03 
Referens 

KS  

  

 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på 
Bergrådsvägen Klavreström 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen förlänger samhällsserviceförvaltningens uppdrag att 

utreda medborgarförslaget och återkomma till kommunstyrelsen med svar 

till och med oktober 2020.  

Sammanfattning av ärende 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 november 2019, § 176, att lämna 

medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström till 

kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Kommunstyrelsen gav samhällsserviceförvaltningen i uppdrag den 3 

december att utreda medborgarförslaget och återkomma till 

kommunstyrelsen med svar senast april 2020.      

Förslagsställaren föreslår fartnedsättande åtgärder på Bergrådsvägen tex 

cikan eller fartgupp. 

Samhällsserviceförvaltningen utreder hur hastigheten kan begränsas på 

Bergsrådsvägen. Förvaltningen vill säkerställa vilken hastighetsbegränsning 

som bäst motsvarar för ändamålet.   

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-04-03 

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen   

 

 

Samhällsserviceförvaltningschef 

Patrik Ivarsson 
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Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad 

med hänvisning till samhällserviceförvaltningens svar.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om måltider inom 

äldreomsorgen.  

Den 10 september 2019, § 74, gav kommunstyrelsen 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen i februari 2020.      

I februari, § 34, förlängde kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningens 

uppdrag till april 2020. 

I motionen yrkar vänsterpartiet: 

 att Uppvidinge Kommun genom motionen får upp ögonen för ett 

stort och dyrt problem som har pågått alldeles för länge och därmed 

ger i uppdrag till förvaltningen att se över rutinerna och ger de 

boenden den valfriheten de har rätt till. 

 att Uppvidinge Kommun genom förändrade rutiner kring maten 

minskar på sitt matsvin och därmed även sin miljöpåverkan. 

 att Uppvidinge Kommun genom en grundlig genomgång på dessa 

punkter ytterligare kan sänka sina kostnader för matdistrubtion. 

 att Uppvidinge Kommun även ser till att rutinerna kring nattfasta och 

de gällande ll h hålls. 

Samhällsserviceförvaltningens svar 

Samhällsserviceförvaltningen har under 2019 genomfört en utredning av 

Uppvidinge kommuns kostorganisation. Under 2020 kommer 

samhällsserviceförvaltningen att implementera en helt ny organisation där 

ledningsstruktur, kostpolicy, matberedning och maträttsystem kommer 

vara mer effektivt, flexibelt och kostnadseffektivt. 

Samhällsserviceförvaltningen kommer se över det avtal som finns med 

barn- och utbildningsförvaltningen samt skapa ett avtal med 

socialförvaltningen. 
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Kostorganisationen kommer under 2020 att skapa mer klimatsmarta 

maträtter, som förhoppningsvis kommer att minska matsvinnet 

Sammantaget anser samhällsserviceförvaltningen att när den nya 

kostorganisationen är genomförd så kommer kostenheten vara både 

kostnadseffektiv och kreativ. 

Frågan om nattfasta äger inte samhällsserviceförvaltningen, men vi ordnar 

med fyllda kylskåp till socialförvaltningens äldreomsorg.    

Beslutsunderlag 

Motion om måltider inom äldreomsorgen 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningschef, 2020-04-03  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   

 

 

 

 

Samhällsserviceförvaltningschef 

Patrik Ivarsson 
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§ 55 Dnr 2020-000216  

Arkeologisk förundersökning Kållehylte 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att: 

1. Anta offerten på 723 490 kr för arkeologisk förundersökning på Kållehylte 

industriområde L1953:6898 och L1951:175.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel.              

Sammanfattning av ärendet 

Inför detaljplaneläggningen av det nya industriområdet på fastigheten 

Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23 genomfördes ett antal utredningar för att 

säkerställa markens lämplighet i enligt med 2 kap. 2 § plan- och bygglagen. 

Bland annat genomfördes i november 2017 en så kallad frivillig arkeologisk 

inventering i syfte att utreda de arkeologiska förutsättningarna för området. 

Vid inventeringen hittades tre tidigare okända fornlämningar i den södra 

delen av området samt ett antal övriga kulturhistoriska lämningar i de 

övriga delarna av området. Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det 

förbjudet att utan tillstånd rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 

bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning. 

Rekommendationen i inventeringen är därför att dessa fornlämningar bör 

undantas från exploatering. 

Arbetet med detaljplanen beslutades av olika skäl att delas upp i två 

etapper. Den första etappen, som avser ett område i den nordöstra delen av 

fastigheten, antogs i oktober 2019. För att färdigställa hela det tilltänkta 

industriområdet har det därför blivit aktuellt att planlägga den andra 

etappen. För att säkerställa att inga okända fornlämningar, utöver de som 

påträffades vid inventeringen, påverkas av en framtida exploatering har 

Länsstyrelsen, på inrådan från kommunen, tagit fram en 

undersökningsplan med tillhörande kostnadsberäkning för en arkeologisk 

förundersökning samt en mindre arkeologisk utredning.     

Ekonomiska konsekvenser 

Arkeologisk förundersökning på 723 490 kr   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att fastighetsbeteckning L1953:6898 och 

L1951:175 inkluderas i beslutsformuleringen.     
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 

för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Undersökningsplan med kostnadsberäkning     

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Ekonomiavdelningen 

Miljö- och byggförvaltningen 
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§ 54 Dnr 2020-000215  

Arkeologisk förundersökning Lenhovda 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Anta offerten på 890 000 kr för arkeologisk förundersökning på Lenhovda 

industriområde L1954:5745 och L1954:5744.  

2. Finansiera den arkeologiska undersökningen med kommunstyrelsens 

disponibla investeringsmedel.                          

Sammanfattning av ärendet 

Under många år har det arbetats med Södra industriområdet i Lenhovda. 

Industriområdet är detaljplanerat för industriändamål.  

Vid Tekniska utskottet beslutade 2017-01-31, § 178, att uppdra åt tekniska 

avdelningen att genomföra byggnation på industriområdet. 

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade 2017-08-29, § 25, föreslå 

kommunstyrelsen att anvisa investeringsmedel till byggnation om södra 

industriområdet. 2017-10-17, § 178, beslutade kommunstyrelsen att anvisa 

investeringsmedel till byggnation om Södra industriområdet i Lenhovda. 

Enligt 2 kap. 6 § kulturmiljölagen är det förbjudet att utan tillstånd rubba, ta 

bort, gräva ut, täcka över eller genom bebyggelse, plantering eller på annat 

sätt ändra eller skada en fornlämning. Rekommendationen i inventeringen 

är därför att dessa fornlämningar bör undantas från exploatering. 

Samhällsserviceförvaltningen anser att vi bör göra denna arkeologiska 

förundersökning, för annars har Uppvidinge kommun industrimark som vi 

inte kan använda.  

Ekonomiska konsekvenser 

Arkeologisk förundersökning på 890 000 kr.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att fastighetsbeteckning L1954:5745 och 

L1954:5744 inkluderas i beslutsformuleringen.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut med tillägg 
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för Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsens 

arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Undersökningsplan och kostnadsberäkning L 1954:5745 och L 1954:5744 

Tjänsteskrivelse 2020-04-06   

Beslutet skickas till 

Tekniska avdelningen 

Miljö- och byggnadsförvaltningen 
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§ 52 Dnr 2020-000033  

Hemställan om medel för ombyggnation och 
fastighetsunderhåll  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta: 

1. Inleda förhandling med RÖK angående förhöjd hyra som täcker 

kostnader för ombyggnation i Lenhovda. Ställningstagande om 

ombyggnation av lokalen i Lenhovda tas efter förhandling avslutats. 

2. Skjuta på underhåll av slangtorn och rivning av garage i Alstermo, 

då andra underhållsbehov i Uppvidinge kommun bedöms viktigare.             

Sammanfattning av ärendet 

Räddningstjänsten i Östra Kronoberg (RÖK) har hemställt ekonomiska 

medel av Uppvidinge kommun för ombyggnation och fastighetsunderhåll. 

Det är en ombyggnation av lokalen i Lenhovda. (se sammanträdesprotokoll, 

Förbundsdirektionen § 50 Dnr. 2019/161-280) för att göra lokalen 

ändamålsenlig och fräsch. Kostnaden för ombyggnationen är beräknad till 

ca 700 000 kr. 

I Alstermo vill RÖK ansöka om ekonomiska medel för att dels åtgärda 

slangtornet som har ett eftersatt underhåll och dels riva ett gammalt 

fuktangripet och mögelskadat garage (se sammanträdesprotokoll, 

Förbundsdirektionen § 51 Dnr. 2019/164-280) 

Samhällsserviceförvaltningen gör bedömningen att lokalen i Lenhovda 

behöver byggas om, så att RÖK kan erbjuda sina anställda ändamålsenliga 

och fräscha lokaler. 

Då Uppvidinge kommun har en mycket avgränsad budget för underhåll, så 

gör Samhällsserviceförvaltningen bedömningen att kommunen har 

viktigare underhållsbehov än slangtornet ca 125 000 kr och rivning av 

garage i Alstermo ca 500 000 kr. 

Ekonomiska konsekvenser 

Initialt 700 000 kr kronor , som sedan tas in genom utökad  hyra av RÖK.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så           
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Beslutsunderlag 

Hemställan om medel för ombyggnation och fastighetsunderhåll 202-00033 

Sammanträdesprotokoll Förbundsdirektionen §§ 50-51Dnr. 2019/164-280     

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg  

Uppvidingehus 
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Ekonomisk rapport kommunstyrelsens 
verksamhetsområden 2020 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen noterar informationen. 

Kommunstyrelsen ger kommunchef och chef för 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att återkomma med nytt 

åtgärdsförslag till nästa månad i enlighet med ”Regler för verksamhets- och 

ekonomistyrning, fastställd av Kommunfullmäktige 2020-02-04, § 14  

Sammanfattning av ärendet 

Årets andra prognos för kommunstyrelsens verksamheter visar på en 

oförändrad prognos med ett gemensamt negativt utfall på 2,2 miljoner 

kronor i förhållande till budget vid årets slut. 

 

Kommunledningsförvaltningens prognos visar på ett fortsatt negativt utfall 

på 1,2 miljoner Avdelningen för It- och upphandling som på grund av byte 

av datamiljö står för den negativa prognosen.  

 

Samhällsserviceförvaltningens prognos visar på ett negativt utfall på 1 

miljon kronor. Kostverksamheten står för det oförändrade minusresultatet. 

Trots det pågående omställningsarbete av verksamheten befaras ett 

underskott på 1 miljon kronor vid årets slut. 

 

Prognosen är osäker till följd av den pågående pandemin. Prognosen som 

redovisas förutsätter att de ersättningar som utlovats från staten till 

kommunerna för extrakostnader till följd av pandemin täcker de 

merkostnader som uppstå  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Ekonomisk rapport för Kommunledningsförvaltningen april 2020 

Bilaga sammanträdesprotokoll 2017-06-13 § 97, Dnr 2017-000197 

Ekonomisk rapport för Samhällsserviceförvaltningen april 2020  

Tjänsteskrivelse ekonom  

Beslutet skickas till 

Samtliga förvaltnings- och avdelningschefer inom kommunstyrelsen   
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Camilla Gustavsson 
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§ 97 Dnr 2017-000197  

kl. 14:00 Migreringsprojekt IT 

Kommunstyrelsens beslut 
1.Godkänna byte av katalogtjänst IT från Novell NDS till Microsoft AD med 
tillägg Office 365 ska beställas av UppCom AB enligt beställningsavtal. 

2.Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med finansieringen i 
budgetarbetet.                 

Sammanfattning av ärendet 
Genom att byta från Novell NDS till Microsoft AD säkerhetsställs att 
kommunen har en modern och tidsenligt IT-miljö som är väl anpassad till 
omkringliggande system och därmed främjas integration mellan olika IT-
system. Det innebär ökad IT-säkerhet genom att data i systemen kan hämtas 
från exempelvis skatteverket för att på så sätt undvika felaktiga uppgifter. 
När personal påbörjar eller avslutar sin anställning inom kommunen 
garanterar det att konto i IT-systemen aktiveras och avaktiveras på ett 
korrekt sätt vilket leder till högre säkerhet och minskade felaktiga 
kostnader. Momenten det i dag tar för verksamhet, HUL och Uppcom för 
att administrera konton kommer att automatiseras och spara en hel del tid 
hos alla parter. Dessutom får beställaren per omgående beställt konto utan 
väntetider. Vidare så ska kopplingar göras så att man vid ny anställning 
eller ändring av arbetsplats med automatik får tillgång till de program, 
tjänster och kataloger som hör den nya tjänsten till och i de fall det går SSO 
(Single Sign On). Vi kommer även att kunna göra kopplingar mellan telefon 
och Outlook så att man kan skapa sina aktiviteter på ett ställe. 
Byte av katalogtjänst avses genomföras i samverkan med andra kommuner 
i regionen. Detta för att minska kostnader idag och i framtiden gällande 
sammarbeten, installationer, utbildningar, upphandlingar, konsultinstatser 
och licenskostnader.  
Genom samverkan kommer vi inte bara billigare undan vid projekt utan 
även genom att ha ett liknande infrastrukturellt fundament, kunna nyttja 
både tekniker i de andra kommunerna samt delade tjänster vilket kommer 
att spara mycket pengar i framtiden. 
Att använda sk Open source applikationer (Linux, Unix) i någon större 
omfattning ute i verksamheterna har vi inte räknat med. Dels är det ofta 
bara en flytt av pengarna från licenskostnader till konsult och 
utbildningskostnader. Dessutom skulle vi få en hel del 
kompabiltetsproblem.  
Vill vi vara en attraktiv arbetsgivare så krävs det att våra arbetsredskap är 
moderna, enkla och känns igen.      



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 
Sammanträdesdatum 

2017-06-13 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Carlson (C): Godkänna att starta projektet och fortsätta arbetet med 
finansieringen. Uppdra åt kommunstyrelsen att återkomma med 
finansieringen i budgetprocessen.       

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna förslag till beslut att 
starta projektet men med tillägg att återemitera finansieringsdelen till 
kommunstyrelsens budgetprocess och finner kommunstyrelsen besluta så.       

Ekonomiska konsekvenser 
Finansering saknas, kostnadskalkyl bifogas. 

Preliminär ekonomisk konsekvens är en ökad driftskostnad för IT med 
1 500 000:-.per år samt en införande kostnad på ca 1 700 000:-           

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, IT-chef  

Finansieringskalkyl      

Beslutet skickas till 
Niklas Jansson, IT chef  

Uppcom AB  
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§ 42 Dnr 2020-000116  

Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen: 

1. Godkänna årsredovisning 2019 för Augusta Johansson och Aina 

Holmers fond. 

2. Överlämna årsredovisningen till kommunrevisorerna.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för stiftelsen ska stiftelsens medel användas för ett 

långsiktigt och målinriktat arbete med att utveckla och förbättra kulturlivet 

i Åseda. Alla personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag till 

användningsområden för stiftelsen. Från den årliga avkastningen ska 10 % 

återföras kapitalet och resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i 

Åseda. Fondkommittén har haft som målsättning att avsätta en summa 

varje år för större kulturella insatser såsom offentliga konstutsmyckningar 

och dokumentation av Åseda och dess omgivningar. Resten har fördelats 

till föreningar och institutioner i Åseda som förlustförteckningsbidrag för 

kulturprogram med mera.                         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2020-03-17  

Årsredovisning 2019        

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

Ekonomiavdelningen   
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§ 41 Dnr 2020-000117  

Årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens 
stiftelse 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

årsredovisning 2019 för Asta och Balduin Hansens Stiftelse.               

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente, fastställt av kommunstyrelsen den 13 augusti 1996, §80, 

skall avkastningen användas till trivselbefrämjande åtgärder för 

omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda. 

Stiftelsen har ingen anställd personal.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2020-03-17         

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen   

Kommunrevisionen 
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Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunstyrelsens predisidiums förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att ur 

fastighetsteknisk och verksamhetsmässig synpunkt utreda möjlighet 

att samlokalisera förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal 

för hemtjänst och hälso- och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler i 

Norrhult. 

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att 

utreda former och huvudman för trygghetsboende i delar av 

Solgårdens lokaler 

3. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att 

utreda vilka fastighetsrelaterade förändringar som behöver göras på 

Storgården inför omvandling till demenscentrum 

4. Kommunstyrelsen avsätter maximalt trehundratusen kronor för 

projektering i de fastighetsrelaterade utredningarna. Medel anvisas 

från de kommunstyrelsens investeringsmedel för omstrukturering.  

5. Utredningarna ska återrapporteras till kommunstyrelsen i juni 2020.   

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult och i Älghult. Barn- 

och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit nybyggnad av 

förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna fatta beslut i 

ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen föreslås ge ett antal utredningsuppdrag till 

förvaltningsorganisationen inför fortsatt hantering. Eftersom 

socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler frigörs i Norrhult 

föreslår kommunstyrelsens presidium en utredning om samlokalisering av 

förskola, trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- 

och sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler.   

Utredningarna ska visa på möjliga lösningar, både ur verksamhetsmässig 

och fastighetsteknisk synpunkt samt en möjlig tidplan. Utredningarna ska 

också visa på en kostnadsuppskattning för både investeringar och drift.    

 

Kommunstyrelsens ordförande Kommunstyrelsens vice ordförande 

Niklas Jonsson  Anders Käll 
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§ 43 Dnr 2018-000238  

Hemställan hos kommunfullmäktige om utökad 
investeringsbudget och budgetram för inköp av 
elektroniskt låssystem 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen bevilja barn- 

och utbildningsnämnden 200 000 kronor i tilläggsbudget för investeringar 

under 2020 gällande säkerhet i skollokaler under förutsättning att nämnden 

finansierar ökade driftskostnader inom egen budgetram och att 

kommungemensamma riktlinjer för lås- och passagesystem följs. 

Budgetmedel anvisas från kommunstyrelsens disponibla 

investeringsmedel.  

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen uppmana barn- 

och utbildningsnämnden att inför kommande års behov av investering 

gällande säkerhet i skollokaler hantera ansökan om budgetmedel i ordinarie 

budgetprocess.                

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har i juni 2018 ansökt om budgetmedel för 

investeringar för installering av elektroniska låssystem samt för inköp av 

intern masskommunikationsutrustning. Ärendet har stannat av på grund av 

personalbyte inom berörda förvaltningar.  

Ekonomiavdelningen har i februari 2020 ställt frågan till barn- och 

utbildningsförvaltningen om behovet fortfarande kvarstår. Förvaltningen 

meddelar att behovet kvarstår, dock behöver utredning och beslut om typ 

av lås- och passagesystem uppdateras.  

I dagsläget saknas kommungemensamma riktlinjer för lås- och 

passagesystem. Kommunledningsförvaltningen föreslår att 

samhällsserviceförvaltningen ansvarar för att gemensamma riktlinjer tas 

fram innan halvårsskiftet 2020.  

Kommunstyrelsen kan fördela budgetmedel inom beslutad 

investeringsram, därför behöver ärendet inte beslutas av 

Kommunfullmäktige.  

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel minskas från 10 miljoner 

kronor till 9,8 miljoner kronor.  Investering inom barn – och 
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utbildningsnämnden genererar ökade årliga kapitalkostnader på 25 000 

kronor.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med ekonomiavdelningens förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-23 

Protokollsutdrag BUN 2017, § 124 

Protokollsutdrag BUN 2018, § 34 

Protokoll från Barn- och utbildningsnämnden, 2018-06-05, § 53  

Utredning av kostnader gällande säkerhet      

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Förvaltningschef Samhällsserviceförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 53 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Barn- och utbildningsnämnden beslutar:  

• att hemställa hos Kommunfullmäktige om utökad 
investeringsbudget om 200 000 tkr årligen för 2019, 2020 och 2021 för 
installering av elektroniskt låssystem 

• att hemställa hos Kommunfullmäktige om utökad budgetram om 
200 000 tkr årligen för 2019, 2020 och 2021 för inköp av intern 
masskommunikationsutrustning 

• att driftskostnaden för den interna 
masskommunikationsutrustningen finansieras inom ramen för 
enheternas driftsbudget    

Sammanfattning av ärendet 

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017 § 124 fick barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa de uppdrag barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i ärendet långsiktig investeringsplan gällande 
säkerhet.   

Barn- och utbildningsförvaltningen fick följande uppdrag: 

• att utreda kostnaderna för att se till att samtliga lokaler som används 
av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter får 
elektroniska låssystem 

• att utreda kostnaderna för att förse alla enheter inom barn- och 
utbildningsförvaltningens verksamheter någon form av intern 
kommunikationsutrustning, som medger snabb 
masskommunikation med all personal på respektive enhet 

• att föreslå en plan och prioriteringsordning för snabbast möjliga 
genomförande av införandet av elektroniska låssystem och intern 
kommunikationsutrustning 

Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att införandet av elektroniska 
låssystem på verksamhetens enheter och intern kommunikationsutrustning 
sker under år 2019, 2020 och 2021. Prioriteringsordningen som föreslås 
framkommer i beslutsunderlaget ”Utredning av kostnader gällande 
säkerhet”. Högstadieskolorna föreslås prioritera först och sedan prioriteras 
grundskolan och förskolan i storleksordning. Därefter prioriteras 



 

Barn- och utbildningsnämnden 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-05 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Kulturskolan, elevhälsan och Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning.  

Införande under 2019: Åsedaskolan 7-9, Älghultskolan, Åsedaskolan F-6.  

Införande under 2020: Lenhovdaskolan och Grundsärskolan, 
Alstermoskolan, Nottebäckskolan.  

Införande under 2021: Björkåkra, Gläntan, Vintergatan, Svalan, Junibacken, 
Älghult förskola och fritidshem, Uven, Kulturskolan och Uppvidinge 
gymnasieskola och vuxenutbildning. 

Ekonomiska konsekvenser 

De ekonomiska konsekvenserna presenteras i beslutsunderlaget ”Utredning 
av kostnader gällande säkerhet”. Kostnaderna för elektroniskt låssystem 
utgår ifrån tidigare offererade priser från Certego AB. Kostnaderna för 
intern kommunikationsutrustning utgår ifrån priser från UppCom för 
Samsung J3.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan fatta beslut i 
enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut och 
finner nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-05-16 

Utredning av kostnader gällande säkerhet 

Protokollsutdrag BUN 2017 § 124  

Protokollsutdrag BUN 2018 § 34   

Beslutet skickas till 

Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

Ledningsgruppen barn- och utbildningsförvaltningen 

Kommunstyrelsen 
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§ 124 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

1 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att i samråd med 
Uppvidingehus utreda kostnaderna för att se till att samtliga lokaler som 
används av barn- och utbildningsförvaltningens verksamheter får 
elektroniska låssystem, 

2 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för 
snabbast möjliga genomförande av införandet av elektroniska låssystem 
inkl. ett förslag på i vilken ordning införandet på enheterna skall ske, 

 3 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda kostnaderna 
för att förse alla enheter inom barn- och utbildningsförvaltningens 
verksamheter någon form av intern kommunikationsutrustning, som 
medger snabb masskommunikation med all personal på respektive 
enhet, 

4 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att föreslå en plan för 
snabbast möjliga genomförande av införandet av intern 
kommunikationsutrustning inkl. ett förslag på i vilken ordning 
införandet på enheterna skall ske, 

5 Ge barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att redovisa uppdragen 
vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde i april 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har under höstterminen 
2017, i samarbete med lokala BRÅ, beredskapssamordnaren Charlott Åberg 
och polisen, genomfört två workshops på temat "säkerhet i skolan" samt 
"pågående dödligt våld". Arbetet kommer fortsätta, bland annat genom en 
studiedag den 23 april 2018 på temat "pågående dödligt våld", med all 
förvaltningens personal. I arbetet har hittills identifierats två risker för 
säkerheten på enheterna, nämligen avsaknaden på enheterna av 
elektroniska låssystem och intern kommunikationsutrustning, som medger 
snabb masskommunikation med all personal på respektive enhet på 
enheterna. 

De ekonomiska konsekvenserna kommer behöva utredas.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet 
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut. 
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Ordförande finner genom acklamation att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av förvaltningschefen, 2017-12-06 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningschef 
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§ 34 Dnr 2017-000170  

Långsiktig investeringsplan gällande säkerhet 

Barn- och utbildningsnämndens beslut 

Ärendet återremiteras och rapporteras vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i juni.     

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp har under höstterminen 
2017, i samarbete med lokala BRÅ, säkerhets- och beredskapssamordnaren 
Charlott Åberg och polisen, genomfört två workshops på temat "säkerhet i 
skolan" samt "pågående dödligt våld". Arbetet kommer fortsätta, bland 
annat genom en studiedag den 23 april 2018 på temat "grovt våld i skolan", 
med all personal från barn- och utbildningsförvaltningen. I arbetet har 
hittills identifierats två risker för säkerheten på enheterna, nämligen 
avsaknaden på enheterna av elektroniska låssystem och intern 
kommunikationsutrustning, som medger snabb masskommunikation med 
all personal på respektive enhet på enheterna.  

Vid barn- och utbildningsnämndens sammanträde 2017 § 124 fick barn- och 
utbildningsförvaltningen i uppdrag att vid barn- och utbildningsnämndens 
sammanträde i april 2018 redovisa de uppdrag barn- och 
utbildningsförvaltningen fick i ärendet långsiktig investeringsplan gällande 
säkerhet.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C): Ärendet återremiteras och rapporteras vid barn- 
och utbildningsnämndens sammanträde i juni.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämndens kan fatta beslut i 
enlighet med Torbjörn Gustafssons (C) förslag till beslut och finner 
nämnden besluta så.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse Fanni Nilsson, förvaltningskoordinator, 2018-03-20 
Protokollsutdrag BUN 2017 § 124     

Beslutet skickas till 

Mikael Falk förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 

  



Utredning av kostnader gällande säkerhet – Enheterna är kategoriserade utifrån prioriteringsordning.  

  

Enhet Dörr Pris/dörr 
3728:-  

Totalt  Personal Pris/Mobil 
1800:-  

Totalt  Totalt 

Åsedaskolan 7-9 32 119 296 119 296 22 39 600 158 896 158 896 
Älghultskolan 14 52 192 171 488 X X 52 192 211 088 
Åsedaskolan F-6 18 67 104 238 592 39 70 200 137 304 348 392 
Lenhovdaskolan och Grundsärskolan 28 104 384 342 976 48 86 400 190 784 539 176 
Alstermoskolan 12 44 736 387 712 30 54 000 98 736 637 912 
Nottebäckskolan 8 29 824 417 536 17 30 600 60 424 698 336 
Björkåkra 6 22 368 439 904 24 43 200 65 568 763 904 
Gläntan 6  22 368  462 272 22 39 600 61 968 825 872 
Vintergatan 7 26 096 488 368 20 36 000 62 096 887 968 
Svalan 6 22 368 510 736 17 30 600 52 968 940 936 
Junibacken 5 18 640 529 376 13 23 400 42 040 982 976 
Älghult förskola och fritidshem 5 18 640 548 016 5 9 000 27 640 1 010 616 
Uven 2 7 456 555 472 4 7 200 14 656 1 025 272 
Elevhälsan X X 555 472 X X X 1 025 272 
Kulturskolan X X 555 472 7 12 600 12 600 1 037 872 
Uppvidinge gymnasieskola och 
vuxenutbildning 

X X 555 472 36 64 800 64 800 1 102 672 

Totalt 149 555 472 555 472 304 547 200 1 102 672 1 102 672 
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Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2019 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2019 

2. Bevilja direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 

kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg. Direktionen för kommunalförbundet har lämnat över 

årsredovisning för verksamhetsåret 2019. Verksamhetens nettokostnader 

uppgår till 41,4 miljoner kronor och årets resultat uppgår till femtusen 

kronor.  

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 

årsredovisning för 2019 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2019 samt att förbundets årsredovisning för år 2019 

godkänns.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 

2019 

Protokoll, Förbundsdirektionen, 2020-03-19, § 7 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2019 

Revisionsberättelse 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-04-08   

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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§ 44 Dnr 2019-000166  

Översyn av regler för investeringar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige fastställa Regler för investeringar.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 

investeringar. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 

arbetsutskott, § 9. Arbetsutskottet beslutade då att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över regler för 

investeringar.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag på Regler för 

investeringar. Enligt definition om styrdokument i kommunen är Regler av 

den karaktären att de ska beslutas av Kommunfullmäktige.  

Reglerna syftar till att förtydliga roll- och ansvarsfördelningen, 

beslutsprocessen samt hur redovisning av investeringar ska ske. Reglerna är 

ett komplement till befintlig kommunal reglering samt lagstiftning och 

normering som finns inom området.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-03-30 

Regler för investeringar, 2020-03-30    

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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Del 1 Inledning

1.1 Vad är en översiktsplan

Varje kommun ska enligt plan- och bygglagen ha en aktuell översiktsplan som 
omfattar hela kommunen. Fördjupningar kan göras för delområden, till exempel 
tätorter liksom för speciella sakfrågor som vindkraft. Inom de ramar som anges 
i plan- och bygglagen formar varje kommun sin egen översiktsplan utifrån sina 
förutsättningar. Översiktsplanen, som är ett politiskt dokument, bör ange visio-
nen för kommunens framtida utveckling och de strategier som valts för att uppnå 
de fastlagda målen.

Grunddragen av mark- och vattenanvändningen
Planen ska gälla under ganska lång tid och bör därför inte vara för detaljerad. 
Planen ska ge en bra överblick av planerade förändringar, ge vägledning för be-
slut om mark- och vattenanvändning samt hur den byggda miljön ska utvecklas 
och bevaras. Mer detaljerade förändringar som tätorternas planering kan tas upp 
i efterföljande fördjupningar. 

Ett samlat beslutsunderlag
Översiktsplanen ska fungera som ett samlat beslutsunderlag som belyser allmän-
na intressen och kommunens miljösituation samt hur kommunen ser på använd-
ningen av mark- och vattenområden. Den ska vara vägledande för beslut även för 
andra myndigheter än inom kommunen. Planen kan därigenom också fungera 
som information till kommunens invånare om vilka ramar och villkor som gäller 
för kommunens fysiska utveckling. Översiktsplanen ska redovisa allmänna 
intressen enligt miljöbalken och plan- och bygglagen och dessa ska vägas mot 
varandra. Om de står i konflikt med varandra ska planen ange vilket intresse som 
ska ges företräde eller prioriteras. Däremot behandlar översiktsplanen avväg-
ningen mellan enskilda och allmänna intressen.

Riksintressen och andra statliga intressen
Översiktsplanen ska visa hur kommunen avser att tillgodose riksintressen enligt 
miljöbalken, till exempel för natur- och kulturmiljövård, infrastruktur, energi, 
kommunikationer och så vidare. Planen ska också visa hur miljökvalitetsnormer 
enligt miljöbalken avses att tillgodoses samt hur kommunen ser på vissa frågor 
som avser hälsa och säkerhet samt mellankommunala frågor.

Planens konsekvenser och innebörd
En sammanfattande beskrivning av de konsekvenser som ett genomförande av 
översiktsplanen medför ska redovisas. Det gör att planens olika förslag lättare 
ska kunna förstås av alla och diskuteras under planprocessen. Konsekvenserna 
ska avse såväl ekonomiska, sociala som miljömässiga aspekter. Översiktsplaner 
antas alltid medföra en betydande miljöpåverkan, vilket innebär att en så kallad 
strategisk miljöbedömning ska göras. Syftet med en strategisk miljöbedömning är 
att integrera miljöaspekter i lanen så att en håll
bar utveckling främjas. 

Översiktsplanens status
Översiktsplanen är vägledande, både för kommunen när den upprättar detaljpla-
ner och områdesbestämmelser samt prövar bygglov och för andra myndigheter 
som fattar beslut om mark- och vatten-användningen i kommunen. Översikts-
planen är inte juridiskt bindande men rättspraxis visar att efterföljande planering 
förenklas. 

Planprocessen
När ett förslag till översiktsplan upprättas/revideras ska kommunen samråda 
med alla som berörs av förslaget, särskilt länsstyrelsen, regionplaneorgan och 
andra kommuner. Myndigheter, föreningar och enskilda medborgare som har ett 

Planprocessens olika steg. Möjlighet att 
lämna synpunkter på planförslaget finns 
under samråd och utställning.
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väsentligt intresse av förslaget ska beredas tillfälle att yttra sig. Allmänheten och 
kommuninvånarna har minst två tillfällen att lämna skriftliga synpunkter, under 
samråd och utställning som båda varar minst 2 månader. Det är kommunfull-
mäktige som tar beslut om antagande. 

Översiktsplanens aktualitet
Detta är en revidering av Uppvidinge kommuns tidigare gällande översiktsplan 
från 2011. Kommunen är skyldig att varje mandatperiod göra en så kallad aktua-
litetsprövning av översiktsplanen och ta ställning till om den är aktuell eller inte. 
Visar det sig att delar av planen är inaktuella kan planen antingen revideras helt 
eller delvis. De delar som är inaktuella kan också ersättas med så kallade fördjup-
ningar eller tematiska tillägg.

1.2 Kort historisk bakgrund

Uppvidinge betyder ”Den övre skogsbygden” och kommer från veden, som bety-
der skog. Uppvidingebor är alltså ”de som bodde/bor i skogen”.
Uppvidinge kommun bildades 1971 genom sammanslagning av kommunerna 
Åseda, Nottebäck, Lenhovda och Älghult. Kommunen ligger i den nordöstra 
delen av Kronobergs län och gränsar till Växjö, Vetlanda, Hultsfred, Högsby, 
Nybro och Lessebo kommuner. Kommunen gränsar således även till Jönköpings 
och Kalmar län. 

Förhistorisk tid - vikingatid 
Det landskap vi ser idag i Uppvidinge är det landskap som kom i dagen för ca 
12 000 år sedan när senaste inlandsisen sakta drog sig tillbaka. Det omformades 
och eroderades av kvardröjande is och smältvatten i isälvar. Sakta började örter, 
gräs och buskar kolonisera markerna, så småningom även högre växtlighet 
såsom björk och tall. När isen drog till tillbaka följde olika djur, och efter dem de 
jagande människorna. När klimatet långsamt blev varmare följde samlare, fiskare 
och jägare som levde på vad man kunde hitta i naturen. Inte så många fynd i 
våra trakter skvallrar om dessa människor, endast några enstaka yxor från den så 
kallade jägarstenåldern, ca 7000 år f. Kr. När folk blev mer bofasta, under bonde 
stenåldern ca 4000 år f. Kr. skaffade man sig enstaka tamdjur såsom gris, får och 
get. Från denna tid finns fynd bland andra från Stadmåla vid Änghultasjön i 
form av tunnbladiga yxor. På samma plats har man även hittat fynd från hällkis-
teperioden, det vill säga ca 2000 år f. Kr. Gravar i form av stenkistor från denna 
period har påträffats i Lenhovda socken. 
Under bronsåldern, 1800 - 500 f. Kr, hade jordbrukets roll som försörjningskälla 
förstärkts. Metallen som gett namn åt tidsepoken finns nästan inte alls bland 
fynden i Uppvidinge. Det är istället de stora rösegravarna som visar att folk bott 
i trakten vid denna tid. I Uppvidinge finns närmare 30, varav 20 i Lenhovda sock-
en, bland annat söder om Sävsjöström. 
Om trakterna var befolkade under järnåldern vet vi inte säkert eftersom det näs-
tan helt saknas fynd från 500 f. Kr – 1050 e. Kr. Att det bott folk här under järnål-
dern kan dock en del av våra ortsnamn tyda på, till exempel Boestad, Vraneke 
och Fröseke. Dessa namn anses härstamma från denna period. Från slutet av 
vikingatiden finns de så typiska gravfälten i Nottebäcks och Lenhovdas socknar. 
Från denna tid hittar vi lämningar från åkerbruket, så kallad fossil åkermark. 
Man brukade marken i smala terrassformade strängar. På Sävsjö säteris marker 
finner man ett av Sveriges största områden av fossil åkermark från vikingatiden. 
Sådana lämningar finns även vid Granhults kyrka. 

Medeltiden – industrialismens födelse
Från medeltiden, år 1050 – 1520, finns ett fynd som överglänser alla andra, 
nämligen den så kallade Badeboda skatten. Fyndet som idag kan beskådas på 
Historiska muséet i Stockholm består av ett 20-tal föremål, bland annat en krona, 
en fingerring och spännen av delvis förgyllt silver. Det rika fyndet kan tyda på att 
nuvarande Uppvidinge med tiden uppnått ett visst välstånd. 

Kommunhuset i Åseda
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Under perioden odlades nya områden upp och befolkning och bebyggelse ökade. 
Under slutet av 1400-talet dyker området upp i skrifterna, bland annat i Arvid 
Trolles jordebok. Man övergår allmänt till den kristna läran och man organiserar 
sig i socknar och bygger kyrkor i Granhult, Lenhovda, Nottebäck, Åseda och 
Älghult. I skrifterna finner man nämnt drygt hundra enheter (byar och gårdar). 
Troligen fanns det fler för i Gustav Vasas jordebok från 1540 nämns 210 enheter. 
Nu börjar adelns inflytande över området bli påtagligt, år 1545 finns 340 enheter 
inom området och av dessa ägs 120 av adliga familjer och 40 av kyrkan. I jämfö-
relse med andra delar av Sverige var inte jordbruken så bärkraftiga och man kan 
undra vad det var som fick adeln så intresserad av trakten. Troligen var det annat 
som lockade, timmer och ved, järn samt kraften man kunde utvinna ur vattendra-
gen. 

Under 1600-talet och framöver sker, trots flera bakslag i form av missväxt, far-
soter och utskrivning till krigstjänst, en gradvis ökning av befolkningen och den 
uppodlade arealen. Under 1860-talet drabbades Småland av nöd och missväxt. 
En stor del av befolkningen emigrerade eller flyttade till städerna. Följden blev att 
stora arealer lades öde och skogen återerövrade mark. De byar vi kan se idag är i 
sina äldre delar en bebyggelse som uppstod under 1800-talet, framför allt finns i 
området osedvanligt många ekonomibyggnader kvar, till exempel loftbodar.

Industrialismens intåg och ”glasrikets vagga”
Under andra halvan av 1800-talet växer industrialismen fram, man börjar utnyttja 
områdets råvaruresurser på ett mer effektivt sätt. Redan i början av 1700-talet ut-
nyttjades vattendragen för kvarn- och sågdrift. Till exempel startade Sävsjöströms 
pappersbruk (det första som gjorde pappersmassa och papper av trä istället för 
lump) och järnbruk, samt Klavreströms järnbruk redan under 1700-talets första 
hälft. Under tidigt 1800-tal tillkom Rydefors bruk och Södra Rås pappersbruk. 
De tidigaste industrierna var beroende av tillgång till vattenkraft. När sedan 
ångmaskiner började användas var det tillgången på bra kommunikationer och 
närheten till råvaror som styrde lokaliseringen. Mot slutet av 1800-talet får järnet 
– sjömalmen- allt mindre betydelse. En ny industrigren blev istället glasbru-
ket. 15 glasbruk startas, varav Johanstorp är det första, år 1858. Sålunda ligger 
”glasbrukets vagga” delvis i Uppvidinge kommun. Inom kommunen kom att 
uppföras inte mindre än 26 glasbruk. Inom Älghults socken, som var den mest 
glasbrukstäta socknen, fanns 14 glasbruk under olika epoker. 

Järnvägen
Det var den snabbt utbyggda järnvägen som gjorde att industrin fick ett upp-
sving. Tack vare att det nu blev relativt enkelt att frakta olika typer av råvaror 
och färdigt gods kunde nya industrier utvecklas – mekaniska verkstäder, gjute-
rier, sågverk, snickerifabriker etc. Gemensamt för många av dessa var att de var 
beroende av skogen som råvara eller som bränsle. Den första järnvägen byggdes 
mellan Nybro-Orrefors-Sävsjöström och invigdes 1876. Den förlängdes till Åse-
da-Ösjöbol-Nässjö 1914. En linje mellan Växjö och Klavreström öppnades 1895, 
med fortsättning till Åseda 1902 och till Hultanäs-Virserum 1911. År 1922 - 23 
byggdes linjen Kråkvinkel-Älghult-Fröseke-Ruda.

Utbyggnaden av järnvägen medförde att många av stationssamhällena växte 
under början av 1900-talet, i princip samtliga av de lite större orterna inom da-
gens Uppvidinge: Fröseke, Alstermo, Älghult, Lenhovda, Norrhult-Klavreström 
och Åseda. Järnvägen har under 1900-talet fått allt mindre betydelse som trans-
portmedel. Samtliga linjer har idag tagits ur bruk och det är bara spåren mellan 
Åseda och Vetlanda samt smalspåret från Åseda mot Hultanäs där rälsen ligger 
kvar. På den senare bedrivs sommartid en begränsad turisttrafik och dressinut-
hyrning. Om man studerar kartan och landskapet i fält är det inte svårt att finna 
lämningar av dessa järnvägar. De gamla banvallarna är en del av vår historia som 
bär vittnesbörd om industrialismens framväxt. Järnvägen hade stor betydelse för 
vår bygd och resterna visar att satsningar på infrastruktur kan ha stor betydelse 
för en trakts välstånd. 
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1.3 Omvärldsfaktorer och förutsättningar

Internationellt
På samma sätt som övriga kommuner i Sverige är Uppvidinge en del av ett större 
sammanhang, inte bara på regional nivå, utan även nationellt och internationellt. 
Rådande samhällsutveckling och konjunkturlägen påverkar mindre kommuner 
i samma utsträckning som större, i vissa fall än mer påtagligt. Till följd av den 
urbanisering som har varit rådande i västvärlden under en längre tid kan delar 
av Uppvidinge, och i viss mån hela kommunen, klassas som avfolkningsbygder. 
Denna demografiska utveckling kan vara svår att förutse och framförallt att pla-
nera för. Efterfrågan på kommunal service och välfärd kan skifta mellan åren och 
det ställer höga krav på en viss flexibilitet. 

Konjunkturer påverkas i hög grad av svängningar i de globala finansmarkna-
derna, och vad som till en början kan se ut som en isolerad nedgång i en viss 
marknad i ett visst land kan snabbt spilla över på andra marknader och i andra 
länder. Uppvidinge kommun har fortfarande en stark tillverkningsindustri med 
stora företag inom branscher som trä, stål och aluminium. Gemensamt för dessa 
branscher är att de är känsliga för konjunktursvängningar. Är det högkonjunktur 
ökar generellt produktionen vilket ställer krav på anläggningar och personal, 
vilket i längden även ställer krav på kommunen. Att kunna erbjuda företag mark 
att expandera på eller bostäder till nyanställd personal är viktiga aspekter om 
kommunen ska kunna ta tillvara på den tillväxt som genereras under en högkon-
junktur. Under lågkonjunkturer minskar produktionen och personal kan tvingas 
gå från företagen, vilket i sig ställer krav på andra delar av den kommunala 
verksamheten.

Under 2015 uppstod en flyktingkris med ursprung främst i Mellanöstern och 
Afrika som starkt kom att påverka Europa i allmänhet och Sverige i synnerhet. 
Sverige var ett av de länder i världen som tog emot flest flyktingar i relation till 
antal invånare, och Uppvidinge kommun tog ett särskilt stort ansvar. År 2015 
kom Uppvidinge på sjätte plats bland kommuner i antal mottagna asylsökande 
per 1000 invånare. Ett stort asylmottagande ställer höga krav på kommunen vad 
gäller till exempel bostadsförsörjning, kollektivtrafik och sociala frågor. I Uppvi-
dinge kommun är flera av de nya invånarna nyanlända där typ av bostäder och 
arbete som efterfrågas i många fall skiljer sig från infödda svenskars. 

Sveriges medlemskap i EU påverkar i hög grad den kommunala verksamheten. 
Lagar och regler som stiftas på EU-nivå gäller för alla medlemsländer. När det 
gäller mark- och vattenanvändning kan särskilt nämnas miljökvalitetsnormer, 
Natura 2000-områden, kravet på strategiska miljöbedömningar etc. Andra inter-
nationella styrdokument som påverkar kommunernas mark- och vattenanvänd-
ning är FN:s globala mål för hållbar utveckling och Agenda 2030. 

Globala mål
De globala målen och Agenda 2030 syftar till att utrota fattigdom och hunger, 
förverkliga de mänskliga rättigheterna för alla, uppnå jämställdhet och egenmakt 
för alla kvinnor och flickor samt säkerställa ett varaktigt skydd för planeten och 
dess naturresurser. De globala målen är integrerade och odelbara och balanserar 
de tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den 
miljömässiga. 

Kommunens förvaltningar arbetar med Agenda 2030 utifrån sina förutsättningar 
och det genomsyrar hela kommunens strategiska arbete och arbetet med över-
siktsplan.

Nationella mål 
Generationsmålet det övergripande målet för svensk miljöpolitik är generations-
målet som även är ett övergripande mål för det svenska nationella miljömålssys-
temet. Generationsmålet är formulerat i proposition 2009/10:155 och innebär att 
vi till nästa generation ska lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen 
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är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför Sveriges gränser.

Generationsmålet innebär att miljöpolitiken ska inriktas mot att:
-Ekosystemet har återhämtat sig, eller är på väg att återhämta sig, och att 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 mil-
jöns 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 mini-
mal påverkan på miljön.
-Konsumtionsmönstren för varor och tjänster orsakar så små miljö- och hälsopro-
blem som möjligt.

Enligt SCB:s senaste mätning (2018) bor det 9581 personer i Uppvidinge kom-
mun. Det placerar Uppvidinge på 227:e plats (av 290) i kommunernas storleks-
ordning sett till befolkning. Ur ett nationellt perspektiv är det främst skogen och 
dess tillgångar som utmärker Uppvidinge kommun. Här sker 0,5 % av Sveriges 
virkesproduktion, vilket visar att skogen som näring och produktionsresurs 
är mycket betydelsefull. Mer än 80 % av kommunens yta utgörs av skog och 
den upptar 105 000 hektar. Skogsbruksföretagen har i medeltal ca 100 hektar 
skog, vilket kan jämföras med övriga länet där genomsnittet ligger på 42 hektar. 
Sammantaget innebär detta att Uppvidinge redan idag utgör en viktig del av det 
svenska skogsbruket, och att förutsättningarna för att fortsatt göra det är goda.
 Ur ett nationellt perspektiv kan även Uppvidinge i framtiden utgöra en viktig 
del av Sveriges energiproduktion. Den stora tillgången på skog är inte bara en 
förutsättning för näringslivet, utan även för förnybar energiproduktion. Bioener-
gi är energi från biobränslen, till exempel ved, skogsflis, spån och energiskog. År 
2015 svarade bioenergi för 25 % av den svenska energitillförseln, där huvudde-
len kommer från skogen (Naturvårdsverket, 2017).  Uppvidinge har även goda 
vindförhållanden och i den nordvästra och västra delen av kommunen ligger 
ett stort område som är av riksintresse för vindbruk. Hur Uppvidinge ser på 
vindkraft och vilka mål som är kopplade till den beskrivs mer längre fram i detta 
dokument.

Det finns åtskilliga riktlinjer, styrdokument och mål på nationell nivå som påver-
kar kommunernas arbete med fysisk planering. Det kanske tydligaste av dessa 
är Sveriges 16 miljömål, som är det nationella genomförandet av den ekologiska 
dimensionen av de ovan nämnda globala hållbarhetsmålen. Hur denna översikts-
plans förslag påverkar och relaterar till Sveriges miljömål beskrivs i den strategis-
ka miljöbedömningen. Eftersom målen är nationella, och i sig en förlängning av 
globala mål, är det inte säkert att alla är relevanta i alla kommuner. Vissa kom-
muner kanske kan bidra mer till att uppfylla målet om god bebyggd miljö eller 
storslagen fjällmiljö, medan andra kan bidra till målet om levande skogar. 

Regionalt
Uppvidinge ligger, tillsammans med Lessebo, Tingsryd, Växjö, Alvesta, Ljung-
by, Markaryd och Älmhult kommuner, i Kronobergs län. Uppvidinge gränsar 
även till Jönköpings och Kalmar län. Växjö kommun är störst och Växjö stad 
är residensstad i för Kronobergs län. Utbytet mellan Uppvidinge och Växjö är 
därför stort och det är viktigt att bibehålla, och på sikt, stärka förutsättningarna 
för ett ökat utbyte. Det kan handla om att förbättra pendlingsmöjligheter, erbjuda 
prisvärda boenden på en allt mer konkurrenskraftig bostadsmarknad eller att öka 
kunskapsutbytet inom regionen. Totalt var det 1601 personer som pendlade in 
till kommunen, och 1087 utpendlare från kommunen (2017). Det betyder att det 
pendlar in fler till Uppvidinge än som pendlar ut. Det finns både för- och nack-
delar med en sådan situation. Fördelen är att det visar att arbetstillfällena som 
finns i kommunen är så pass attraktiva att människor kan tänka sig pendla för att 
arbeta här. Nackdelen är att det ger kommunen ett mindre skatteunderlag. Ju fler 
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personer som bor och arbetar i kommunen, desto större intäkter innebär det för 
kommunen och den kommunala verksamheten. Att få folk att vilja bo i kommu-
nen är en av Uppvidinges största utmaningar. Tillgängliga bostäder är givetvis 
en grundförutsättning, men för att människor ska vilja bo permanent i kommu-
nen ställs även krav på andra aspekter så som skola, kultur och fritid, servicetill-
gänglighet samt infrastruktur. 

För Kronobergs läns del har Region Kronoberg tagit fram en regional utveck-
lingsstrategi som heter ”Gröna Kronoberg 2025”. Syftet med strategin är att en 
hållbar regional utveckling som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kom-
mande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. Arbetet är uppdelat 
i två målområden som beskriver utmaningar, mål och prioriteringar. Målområ-
dena är gränsöverskridande och spänner över flera sakområden. Uppvidinge 
kommuns översiktsplan är i vissa delar att betrakta som en förlängning av den 
regionala utvecklingsstrategin och den bygger vidare på en del av de mål som 
presenteras i strategin och som är relevanta för Uppvidinge. 

Lokalt
Även om den kommunala verksamheten i hög grad påverkas av faktorer på en 
internationell, nationell och regional nivå är det viktigt att den är lokalt förank-
rad. Att översiktsplanen är lokalt förankrad betyder inte att mål och riktlinjer på 
en högre nivå förbises eller motarbetas, utan det betyder snarare att den är en del 
av en helhet där relevanta mål eller riktlinjer från de högre nivåerna är integrera-
de. 
 
Uppvidinge kommun har en polycentrisk uppbyggnad, vilket innebär att kom-
munen består av ett flertal tätorter i ungefär samma storlek, istället för en större 
och tydligt avgränsat centralort. Åseda är den största orten med 2681 invånare 
enligt SCB:s senaste mätning. Här återfinns Uppvidinges kommunhus och dess 
förvaltningar. I förhållande till ortens storlek finns det ett ovanligt brett utbud 
av matvarubutiker, detaljhandel, restauranger, hotell och annan service i Åse-
da. Näst största orten i Uppvidinge är Lenhovda med 1811 invånare. Lenhovda 
ligger bra till ur strategisk synpunkt. Här finns goda pendlingsmöjligheter till 
Växjö, Vetlanda, Lessebo och i viss mån Karlskrona. Övriga tätorter i kommunen 
är Norrhult-Klavreström, Alstermo och Älghult. Utöver tätorterna finns ett antal 
mindre orter i kommunen, däribland Fröseke, Lindshammar och Sävsjöström. 

Denna uppbyggnad av flera tätorter är en utmaning för kommunen och ställer 
krav på att erforderlig service finns tillgänglig i flera delar av kommunen. Längre 
fram i översiktsplanen kommer utvecklingsförslag för varje enskild tätort att 
presenteras. 

1.4 Vision mål och strategier

Allmänt om vision
”En vision ger uttryck för ett framtida tillstånd som man vill uppnå. Det betyder 
att de mål och utvecklingsförslag (målbilder) som presenteras i planen förväntas 
vara uppfyllda senast 2035.

Skillnaden mellan en vision och ett mål är att en vision inte behöver uppfylla for-
mella krav på realism, tidsbundenhet eller mätbarhet. I kommunen pågår nu ett 
strategiskt framtidsarbete med att formulera visionen 2035, vilken förväntas bli 
klar till sommaren 2020. Det som presenteras under följande rubrik ”Vision 2035 
en möjlig framtid” ska därför betraktas som preliminärt förslag och kan komma 
att bli förändrat inför det slutliga antagandet av översiktsplanen.

Mål
Kopplat till visionen finns ett antal mål. Tanken är att målen ska konkretisera vi-
sionen och utgöra en grund för om visionen kan uppfyllas eller inte. Målen skiljer 
sig från visionen på så sätt att de ska vara ”smarta”. Smart är en typ av 

Björkåkra förskola, Åseda
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målformulering som används inom organisationer idag för att underlätta målfor-
muleringen. Det står för Specifikt, Mätbart, Accepterat och Realistiskt. Specifikt 
handlar om att målet ska vara tydligt och avgränsat, det ska inte gå att misstolka 
vad det är som åsyftas. Mätbart handlar om att du redan i förväg bestämmer hur 
du ska veta om målet är uppnått eller inte. Accepterat innebär att de som förvän-
tas jobba mot målet ska acceptera och förstå det och känna att det är möjligt att 
uppnå. Tidsbundet betyder att målet ska vara uppfyllt inom en viss tidsram. 
För att integrera en hållbar utveckling även i målformuleringen kommer varje 
mål att anspela på någon av de tre dimensionerna av hållbarhet: ekonomisk, so-
cial eller miljömässig. För att skapa en röd tråd i översiktsplanen och visa på hur 
målen är tänkt att uppfyllas kommer en återkoppling ske till de mål som berörs 
vid beskrivningen av varje utvecklingsstrategi.  Totalt rör det sig om 9 mål som 
alla ska vara uppfyllda senast 2035. 
 
Vision 2035 - En möjlig framtid (preliminär version då arbete pågår)
År 2035 har kommunen mer än 12 000 invånare. Flera av de tidigare inpendlarna 
har nu bosatt sig i kommunen. Kommunen har en stor blandning av socialt kapi-
tal (kunskaper, relationer, nätverk) som enklare och snabbare sprids via moderna 
infrastrukturer. Kommunen har fått en mer dynamisk landskapskaraktär. Nya 
attraktiva bostäder med närbelägna gröna parker och naturmiljöer samt fantastis-
ka lokaler frambringar en mer vänlig och välkomnade miljö. Smart och effektiv 
energihantering leder till en hållbar framtid som nu enbart är baserad på förny-
bara energikällor som exempelvis vindkraft, solkraft, biomassa eller vätgas. 

Utbildningsnivån i Uppvidinge sticker ut och industrin är smartare då den är ba-
serad på digitalisering. Näringslivet är expansivt och erbjuder en kreativ miljö för 
företagare. Besöksnäringen har fortsatt hög potential och många turister lockas 
till kommunens olika upplevelsebaserade anläggningar.

 
Nio övergripande fysiska mål

MÅL 1. ÖKAD BEFOLKNING I EN VÄXANDE KOMMUN
Målet är att kommunen fortsatt ska attrahera nya invånare och företag och att 
befolkningen ska öka med minst 50 personer netto per år.  2035 har befolkningen 
nått 12 000 invånare. Parallellt med översiktsplanen arbetar kommunen med en 
vision som ska vara klar sommaren 2020.

Kronobergs län är en av Sveriges snabbast växande regioner med ett starkt 
näringsliv som arbetar strategiskt med hållbarhet.  Uppvidinge kommun är en 
viktig del av regionen och har idag 9 561 människor som bor och verkar här. 
Kommunen ska särskilt verka för att en större del av den in pendlande arbetsbe-
folkningen vill bosätta sig i kommunen och unga barnfamiljer kan finna trygga 
och ekonomiskt fördelaktiga boenden i kommunen En ökad befolkning i en 
attraktiv och hållbar livsmiljö är en av förutsättningarna för tillväxt både ekono-
miskt och socialt. 

Strategin är att marknadsföra Uppvidinge kommun i regionen som ett attraktivt 
och miljövänligt alternativ för boende och arbete för nya inflyttare.

MÅL 2. HÅLLBARA OCH ATTRAKTIVA BOSTÄDER OCH BOENDE-
MILJÖER
Målet är att det ska finnas planlagd mark för boende i alla kommunens större och 
mindre samhällen. År 2035 har 500 nya bostäder skapats jämfört med dagsläget 
(alt. minst 30 nya bostäder ska skapas per år den närmaste tio årsperioden).

Kommunen erbjuder redan idag kommunala tomter i bra lägen och ska fortsätta 
detta arbete. Attraktiva tomter till försäljning kommer att finnas exempelvis i 
Klavreström och Norrhult vilka är vackert belägna vid Norrsjön och Änghultas-
jön. Ny bebyggelse kan också ske på landsbygden där kvaliteter som närhet till 
sjö och utblickar över naturmiljöer skapar stora attraktionsvärden.
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Bebyggelseutvecklingen på landsbygden ska utgå från stråk och byar med närhet 
till god kollektivtrafik. 
Strategin är att erbjuda ett attraktivt och varierat utbud av boendemiljöer för 
både äldre och yngre samt barnfamiljer såväl i tätorterna som på landsbygden. 
Vi prioriterar tätortsboende med bra kollektivtrafik och service samt sjönära och 
naturnära boende på landsbygden.

MÅL 3. DIGITAL INFRASTRUKTUR OCH FIBERSTRATEGI 
Målet är att år 2035 ska alla hushållen i kommunen ha fiber i tomtgränsen för att 
möjliggöra uppkoppling till 100 Mbit/s., alternativt annan form av uppkoppling, 

Om det ska finnas förutsättningar för att både bo och verka som företagare såväl 
i samhällena som på landsbygden krävs att hushållen har tillgång till internet. 
Idag kräver vår digitala livsstil ett internet som alltid är tillgängligt och med 
tillräcklig kapacitet för att hantera hela hushållets behov. Viktig samhällsinfor-
mation sker mer och mer digitalt vilket ger utrymme för mer dialog och insyn 
i kommunens verksamhet. Det skapar samtidigt trygghet för framtiden och för 
individen.

Målet förutsätter en utbyggnad av bredband inom hela kommunen. En konse-
kvens härav är att utbildningsnivån förbättras så att alla kan hantera de digitala 
verktygen. Sådan kunskap är grundläggande för utveckling av ett mer robust 
och funktionellt samhälle. Detta förutsätts ske inom ramen för kommunens eller 
folkbildningsinstitutens verksamhet. 

Strategin är att kommunen skaffar en öppen och operativ digital infrastruktur 
så att omsorg om alla hushåll, skolor, företag och fritidsområden kan klara att 
ansluta sig därtill.

MÅL 4. EXPANSIVT OCH FOSSILFRITT NÄRINGSLIV 
Målet är att år 2035 ska ny industri och handelsmark finnas klar för utbyggnad 
inom kommunens fyra större tätorter. Alla företag har ställt om till fossilfria ener-
gisystem. Målet är också att det bildats nya företag på landsbygden med innova-
tioner inom jord och skog som resurs.
 
Kommunen ska stötta näringslivet till att utveckla energiinnovativa lösningar i 
produktionsprocessen. Det är ett sätt att medvetet snabba på kommersialisering 
av innovationer med energirelevans.

Kommunen arbetar för ökad förnybar energiproduktion som biogas, vindkraft, 
solenergi och vätgas. Utöver kommunala fastigheter och tekniska anläggningar 
ska alla fordon drivas med fossilfria bränslen och energi.

Fler miljövänliga företag kan ha möjligheten att producera hela el-och värmebe-
hovet via vätgas utan att vara anslutna till kommunalt elnät.

Ekonomisk tillväxt går alltid hand i hand med ekologisk hållbarhet som säker-
ställer att utvecklingen inte äventyrar miljön. Skogsnäringen har stora möjlighe-
ter att ännu mer bidra till en hållbar samhällsutveckling. En utvecklad bioekono-
mi kan också ge fler människor möjlighet att bo och verka på landsbygden. 

Strategin är att marknadsföra på ett bättre sätt ledig industrimark i attraktiva 
skyltlägen utmed de större riksvägarna i kommunen. En bioekonomisk strategi 
bör upprättas som beskriver hur skog och skogsnäringen kan användas smartare 
för att bidra till ett hållbart samhälle.

MÅL 5. FRAMTIDA TRANSPORTINFRASTRUKTUR 
Målet är att år 2035 är den framtida kollektivtrafiken sådan att det inte skiljer mer 
än 15 minuter för att resa med buss jämfört med bil mellan tätorter och landsbyg-
den inom kommunen. Målet är också tätare förbindelser med kollektivtrafiken 
och en ringled i tätorterna som stannar vid flertal arbetsplatser. Riksväg 23/37 är 
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mötesseparerad hela vägen mellan Åseda och Växjö. Användningen av cykel och 
elcykel för arbetspendling har ökat väsentligt.

Målet förutsätter att alla fordon drivs med fossilfria bränslen och energi
Målet förutsätter också god standard på riksvägarna 28, 31 och 23/37 med mötes-
separerade körfält för att minska olycksrisker och restider. Det övriga allmänna 
vägnätet måste rustas upp så att det blir enklare för alla invånare att förflytta sig.
En viktig aspekt är att vägnätet måste ha en sådan bärighet att det klarar de 
tunga virkestransporterna, vilka är frekventa i en skogskommun som Uppvi-
dinge.

Det finns utrymme att förbättra den befintliga kollektivtrafiken och skapa bättre 
förutsättningar för människor att välja bort bilen till förmån för kollektivtrafik 
och cykel.

Anläggandet av asfalterade vägar utanför tätorter ökar cyklandet liksom en god 
vägvisning och belysning. Det underlättar också tillgång till dagligvaruhandel, 
viss service, arbetsresor, skjutsa skolbarn m. m. Nedlagda järnvägsvallar kan 
ännu mer nyttjas för cykeltrafik.

I den fördjupade översiktsplanen för Åseda tätort finns förslag om ny busster-
minal som knutpunkt och mötesplats med service i form av pendlarparkeringar, 
cykelparkeringar och ladd stolpar för elbilar och elcyklar. 

Strategin är att vid kontakten med regionen och de centrala verken för infra-
struktur satsa på åtgärder för infrastrukturförbättringar och på en bättre utbyggd 
kollektivtrafik som ökar tillgängligheten. Kommunen ska också verka för en bra 
standard på allmänna- och övriga vägar så att dels alla på ett enkelt, trafiksäkert 
och tryggt sätt kan nå den allmänna servicen, dels att bärigheten möjliggör fram-
komst för tunga fordon.

MÅL 6. FRILUFTSLIV FÖR GOD FOLKHÄLSA 
Målet är att I kommunen ska alla invånare ha nära tillgång till grönområden och 
kunna nå dessa inom 300 meter eller högst 5 minuters promenad från bostad/
arbetsplats.

Tack vare allemansrätten har alla tillgång till naturen. Fysisk aktivitet är livsvik-
tig och påverkar hälsan. Regeringen har beslutat om 10 mätbara mål för frilufts-
politiken, vilka bland annat betonar vikten av tillräckliga motions- och grönom-
råden så att det blir enklare att vara regelbundet fysisk aktiv i naturen. Genom 
att öka kunskapen om Uppvidinges natur hos medborgare och besökare kan fler 
människor upptäcka möjligheten av att idka friluftsliv och fysiska uteaktiviteter

Strategin är att planering av nya bostadsområden ska ske så att det alltid finns 
nära tillgång till grönområden. Parker och natur ska också skötas så att de främjar 
biologisk mångfald. Tillgång till vattenspeglar och småsjöar i eller i anslutning till 
samhällena ger möjligheter för vinteraktiviteter. Kommunens skogar och natur-
miljöer bör skötas så att de också kan nyttjas för friluftslivet under alla årstider.

MÅL 7. ÖPPET LANDSKAP OCH BIOLOGISK MÅNGFALD
Målet är att ha ett öppet landskap där de öppna markerna inte minskat i omfatt-
ning, utan helst ökat och med en livskraftig och miljöanpassad jordbruksnäring. 
För att möte klimatförändringarna är också målet att mer ekologisk livsmedels-
produktion kan ske lokalt.

Den öppna marken bestående av åker och betesmark täcker endast 3,7 % av 
kommunens landyta. Idag är åker och betesmark cirka 4000 ha och endast 20 % 
av ytan nyttjas för ekojordbruk. 

I Uppvidinge är förutsättningarna för mer ekojordbruk med bete och boskaps-
skötsel stora då åker- och betesarealerna ofta är mindre sammanhängande fält. 
Även möjligheter för flera hästgårdar finns. Hästintresset kan vara en bidragande 
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orsak till att flytta från tätorter till landsbygd. Detta kan i sin tur leda till minskad 
avfolkning och att hålla landskapet öppet. Jordbruksmarken behövs också för 
biologisk mångfald och den öppna landskapsbilden som ökar upplevelsevärdena 
för friluftsliv och turism. 

Strategin är att främja förutsättningarna för ett öppet landskap med en livskraftig 
och miljöanpassad jordbruksnäring.

MÅL 8. KULTURMILJÖ SOM ATTRAKTION I EN VÄXANDE BESÖKSNÄ-
RING 
Målet är att år 2035 har antalet besökare och företag i turistbranschen fördubblats 
jämfört med idag. Besöksnäringen bygger på mer upplevelsebaserad turism i 
unika och genuina kulturmiljöer, särskilt på landsbygden.

Besöksnäringen är en av de växande branscherna i Sverige. Uppvidinges skogri-
ka och vildmarksartade landskap tillsammans med dess kulturarv är de stora och 
hittills ofta outnyttjade resurserna i en utvecklad besöksnäring.  Kulturarvet är 
också en viktig tillväxtfaktor som kan attrahera företagande och bostadsbyggan-
de inom kommunens gränser.

Uppvidinge är en del av Glasriket- Glasrikets vagga låg i Uppvidinge - vilket kan 
komplettera angränsande regioner med besöksmål som inte finns i närliggande 
kommuner.

Kommunen ska främja utvecklingen av turism företag inom de större geografiska 
delområden, nämligen Norrhult- Klavreström för aktivitetsturism, Lenhovda- 
Älghult- Alstermo för kulturturism och Storasjöområdet för vildmarksturism.

En brist i kommunen är att det saknas större anläggningar för konferenser, lik-
som boende och övernattning i olika former och standard.

Strategin är att främja förutsättningarna för privat turismföretagande med tyngd-
punkt på miljö och människor. Kommunen ska också planera för utbyggnad av 
konferens- och boendeanläggningar i Åseda, Älghult, Klavreström och 
Lenhovda.

MÅL 9. ENERGI OCH KLIMAT
Målet är att Uppvidinge kommun år 2035 kännetecknas av ett hållbart samhälle 
med en välplanerad och klimatanpassad miljö som främst bygger på kommunens 
egen energiförsörjning.
Målet är också att kommunen år 2035 är en nationell vindkraftsproducent.

I kommunen ska det vara enkelt att leva, bo och resa energieffektivt och fossil-
bränslefritt. Energi- och klimatarbetet hos kommun, näringsliv och offentliga 
aktörer ska präglas av samarbete, god kommunikation och engagemang. Pro-
duktion och användning av biobränsle, biogas, solenergi, vindkraft och vätgas 
kommer att öka.

För att koldioxidutsläppen ska minska krävs även en satsning på förnyelsebara 
drivmedel. Det är nödvändigt att fler ladd stationer för elbilar.

Uppvidinge topografiska läge, goda vindförhållanden och stora skogstillgångar 
skapar förutsättningar för produktion av grön, miljövänlig och fossilfri energi.

I kommunen finns idag ett antal planerade och för utbyggnad godkända vind-
kraftsparker: Tvinnesheda (50 verk), Horshaga (11 verk), Älmedal (9 verk) och 
Berg (40 verk). Totalt cirka 110 vindkraftverk i fyra projekt, samt därtill några 
mindre projekt med enstaka verk. 

Strategin är att arbeta för ökad användning av biobränslen och solenergi samt att 
genomförande sker av de pågående och godkända vindkraftsprojekten innan nya 
projekt tillåts. 
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Del 2 Utvecklingsstrategi

2.1 Infrastruktur

Kommunikationer
För en kommun utan järnvägsnät och flyg är kommunikationerna på väg avgö-
rande för utveckling, inte minst med tanke på de många högspecialiserade indu-
strierna i Åseda tätort. Arbetspendlingen till och från kommunen är omfattande 
och största pendlingen sker mellan Åseda och Växjö. Kommunens totala antal 
inpendlare är ca 1600 personer och de som pendlar ut är ca 1087 (2017), alltså en 
nettopendling på ca 500 personer och pendlingen har ökat från år till år. 

Även länsvägarna och det finmaskiga vägnätet är av betydelse för arbetspend-
lingen och kommunen är beroende av ett vägnät med god standard i alla delar. 
Då näringslivet domineras av tillverkningsindustri samt skogsnäring ställer 
tillväxten i dessa näringar stora krav på infrastruktur med god bärighet för tunga 
transporter.

God kollektivtrafik med buss är nödvändigt i en kommun utan järnvägsnät. 
Den är också nödvändig för att främja en regional arbets- och bostadsmarknad, 
utbildning och kommunens skolstruktur, samt för att vidmakthålla en levande 
landsbygd. En tätare förbindelser med kollektivtrafiken och en ringled i tätorter-
na som stannar vid flertal arbetsplatser ses över.

Bussterminalerna i Åseda och Lenhovda behöver förbättras och göras attraktivare 
för pendling med bil och cykel. Nottebäck terminalen vid trafikplats Nottebäck 
fångar också upp pendlare i östra kommundelen. Tidtabellerna för busstrafik 
Åseda – Växjö behöver anpassas till arbetspendling och senare kvällsturer. Detta 
gäller i synnerhet också för Alstermo där arbetspendling med buss österifrån 
bör anpassas till företagens skiftsarbetstider. I framtiden kommer det att krävas 
mer hållbart resande som kollektivt resande och el cyklar. Förändringen av den 
nerlagda järnvägen i Åseda mot Vetlanda kommer bland annat att ge möjligheter 
för en cykelled norrut.

Regionala trafiksatsningar prioriteras inom ramen för Trafikverkets 
länstransportplan. 
- Kommunen prioriterar satsning på körfältsseparering på väg 23/37 genom hela 
kommunen samt viltstängsel. 
- Avfarter till nya industriområden i Åseda söder om denna riksväg har även hög 
prioritet.
- Hög prioritet har också väg 930 och en ny dragning utanför och norr om Len-
hovda samhälle med ny anslutning på riksväg 31.
- Anslutningar norrut Ösjöbolvägen (976) och Näshultsvägen (975) är viktiga 
vägar för pendling för genare väg till och från Åseda. Ösjöbolavägen mynnar ut 
på riksväg 31 några km söder om Lindshammar. Då vägen tar en hel del tung 
trafik anser kommunen att den ska prioriteras vid kommande vägförbättringar. 
Även Näshultsvägen som är den kortaste vägen mellan Vetlanda och Åseda, har 
mycket trafik och behöver förbättras.

Kommunalt vägnät
Kortaste sträckan mellan Åseda och Norrhult-Klavreström går via Skeda och 
denna väg har också mycket pendlingstrafik och tillhör vägar som kommunen 
ska se över för att förbättra.

Kraftledningar
Inom kommunen går Svenska Kraftnäts stamledning om 400 kV ledning. Den 
korsar riksvägen 31 söder om Lenhovda, passerar strax norr om Älghult och 
vidare i nordostlig riktning mot kärnkraftverket i Oskarshamn.
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E.ON:s regionledning om 130 kV går via ställverket i Nybro till transformator-
stationen i Sävsjöström. E.ON har fått tillstånd till en ny 130 kV ledning mellan 
Bredhälla och Horshaga med ny transformatorstation i Horshaga, föranlett av 
vindkraftsutbyggnaden i kommunen.
E.ON Elnät har områdeskoncession för mindre kraftledningar och mindre hög-
spänningsledningar (50 kV, 10–20 kV) i kommunen. Vid byggande av bostäder, 
master och vindkraftverk inom 50 m från dessa ledningar måste E. ON alltid ha 
dessa ärenden på remiss.

Beroende på den fortsatta vindkraftsutbyggnaden kan flera större kraftledningar 
komma att byggas. Kommunen anser att nya ledningar ska följa befintliga led-
ningsgator, när det är möjligt, för att på så sätt minimera ingreppen i landskapet. 
Kommunen förespråkar också att ledningar med lägre spänning än 130 kV skall 
läggas i kabel intill samhällena.

2.2 Energi och klimat

Energiproduktion vindkraft
Beträffande vindkraft så gäller det som sägs i översiktsplanen 2011–16. Några 
förändrade ställningstagande i förhållande till vad som anges där har inte skett. 
Bakgrundsbeskrivningar, till exempel energipolitiska bedömningar, syften och 
mål är till viss del inte aktuella eftersom vindkraften de senaste åren har byggts 
ut i en snabbare takt än vad som förutsågs 2011. Det nationella målet var då att 
landet skulle producera 15 TWh år 2015, och redan 2016 hade man nått 16,5 TWh. 
Idag är de klimat- och energipolitiska målen att det behövs 18 TWh nya elcertifi-
kat till 2030. År 2040 är målet 100% förnybar elproduktion, vilket även innefattar 
andra fossilfria bränsleslag tillsammans med vindkraft.

Lagstiftningen för tillståndsprövning av vindkraft har inte ändrats sedan 2009 
års lagändring och det som sägs i Översiktsplanen 2011–16 är därför fortfarande 
relevant. 

I detta avsnitt redovisas en aktualisering på så sätt att nedan följer en förteckning 
av pågående och planerade tillstånd för vindkraftsparker.

Befintliga verk
Hageskruv 1 st  0,8 MW 100 m totalhöjd
Nottebäck 1 st  2 MW  150 m totalhöjd
Vrånghult 2 st  0,8 MW vardera 120 m totalhöjd
Tångabo 1 st 2-3 MW 150 m totalhöjd

Godkända verk (både tillståndspliktiga och anmälningspliktiga verk)
Tvinnesheda Badeboda 50 st vardera 2-3 MW, 191 m totalhöjd
Vindpark Rosenholm 11 st
Sjömåla, 5 st 2-3 MW 150 m totalhöjd 
Glosäng 1 st
Mörtelek 2 st 
Älmedal 9 st
Karskruv 26 st 191 m totalhöjd

Pågående 
Blötskog, 1-3 st 9 MW, 200 m totalhöjd

Ärenden och ansökningar om vindkraft, större eller mindre parker, har funnits 
vid ytterligare ett tiotal platser. Ärenden har antingen avstyrkts, dragits tillbaka 
eller på annat sätt inte gått vidare. 

Större delen av de verk som planeras att byggas ligger inom det avgränsade riks-
intresseområdet i kommunen.
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Karta från Vindbrukskollen, Länsstyrelsen 

Energiproduktion solenergi
Kommunen uppmuntrar och ska verka för innovativa miljölösningar vid nybyg-
gen, däribland solenergi, som komplement till övrig energiförsörjning. Kommu-
nen ska också föregå med gott exempel på kommunägda fastigheter. T.ex har 
solcellermonterats på förrådsbyggnaderna till Uppvidingehus nya bostäder på 
Järnvägsgatan.

I framtiden kan det bli aktuellt med större solcellsparker som fordrar mark i form 
av större arealer utan skog, vilket kan vara svårt att finna i en skogrik kommun 
som Uppvidinge.

Energiproduktion vätgas  
Vätgasen kan komma att få en nyckelroll vid den nödvändiga övergången från 
fossila bränslen till förnybara energikällor och ett hållbart energisystem. Med 
vätgas kan man lagra, transportera och tillhandahålla förnybar energi från exem-
pelvis vindkraft och solkraft. Energin från vindkraft kan omvandlas till vätgas 
genom att man tar den ström som erfordras, gör om den till elektrolys och sedan 
tillsätter man vatten och då får man vätgas som kan lagras. Vätgasen kan använ-
das till fordonsgas och uppvärmning av hus via bränsleceller.

$

0 7 14 21 283,5

km

Vindbrukskollen

Teckenförklaring
Uppförda

Beviljade

Handläggs

Överklagade

Projekteringsområden
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2.3 Besöksnäring

Turismstrategi - Bakgrund
Turismen i Sverige omslöt år 2018, 337 miljarder kronor och sysselsatte 
172 000 personer. De svenska besökarnas konsumtion uppgick till 193 miljarder 
vilket motsvarar en ökning med 5% jämfört med året innan medan de utländska 
besökarnas konsumtion ökade med 8 % till totalt 144 miljarder, dvs 43 procent 
av det totala. Denna andel har successivt stigit under 2000-talet. År 2000 var den 
27%. Det är således en stor näring totalt sett och för med sig stora möjligheter 
för landsbygden att på ett hållbart sätt skapa tillväxt och öka sin attraktionskraft 
genom medvetna satsningar av näringen, det offentliga och den ideella sektorn.

Förutsättningarna för attraktiv turism i en kommun är beroende av vissa 
grundförutsättningar nämligen
-Kommunen skall ge näringslivet och ideella krafter goda förutsättningar att 
skapa möjligheter för företagande och event inom branschen 
-Kommunens historia i form av landskap.  naturmiljöer, kulturella besöksmål och 
sevärdheter ska synliggöras
-Infrastruktur och mottagningskapacitet som möjliggör åtkomst, boende och 
service för att ta emot besökare i form av dagturism eller längre vistelse måste 
stärkas. Inom alla tre områdena kan utveckling ske

Övergripande strategier för att utveckla besöksnäringen
Syftet med en kommunal strategi är att utifrån näringens starka tillväxt finna pri-
oriteringar för kommunens arbete med att främja besöksnäringen till Uppvidinge 
som geografisk plats. I det arbetet finns två områden som har störst potential för 
tillväxt och arbetstillfällen. Nämligen naturturism och kulturturism.

Kommunen har fantastiska naturresurser och kulturella sevärdheter som lock-
ar både inhemska och utländska besökare.
Genom deltagande i nätverket Glasriket på Tillväxt har flera företag i kommunen 
hittat hjälp och stöd för sin utveckling och har idag skapat erbjudande som lockar 
många besökare. Detta segment kan utvecklas och förädlas betydligt mera. Det 
behövs fler boendeanläggningar och till exempel fler småföretag som satsar på 
guidningar och helhetsupplevelser av natur, kultur och gastronomiska upplevel-
ser. Rester från glasbrukens storhetstid finns numera endast i en studioglashytta 
i Ösjöbol.

En strategi för kommunens turismpolitik bör bygga på följande
-Att utveckla turismen som näringsgren med tyngdpunkt på upplevelsebaserad 
besöksnäring 
-Att natur- och kulturvärden tas tillvara och integreras i olika satsningar för lång-
siktigt hållbar turism med eko-turism 
-Att medvetenheten hos kommunens invånare ökar om värdet av turism och 
service till turismen (till exempel boken Naturguiden).

Att skapa möjligheter för utökad övernattningskapacitet kan göras
-Bo på lantgård som erbjuder barnfamiljer och semesterboende på gården inom 
det befintliga byggnadsbeståndet och med ”Bed and breakfast” en tjänst som 
erbjuds på många platser på landsbygden
-Uppföra enkla uthyrningsstugor på lantbruksfastigheter
-Ta fram fler platser för LIS byggnation
-Möjliggöra för fler campingplatser och vandrarhem

-Digitalisera turistinformationen och integrera med kommunens hemsida och 
app och anpassa den till GIS- format
-Utveckla servicen kring våra vandringsleder
-Verka för att en guideutbildning inom hållbar turism förläggs till Uppvidinge
-Tillsammans med länsstyrelsen se över skyltningen i våra naturreservat och 
skapa fler turistvänliga stigar och leder inom dessa.
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Ett samarbete mellan enskilda och olika företagare i turism branschen bör ini-
tieras för att skapa upplevelser för hela familjen, s k ”Multigenerational Travels. 
Hantverkare och landsbygdsföretagare kan gå samman i olika nätverk som ska-
par draghjälp för varandra och kan då locka fler turister.

Anläggningar och besöksmål

Glasbruken. igår och idag
Glasrikets vagga låg i Uppvidinge kommun och särskilt i Älghults socken med 
inte mindre än 26 glasbruk.  Idag finns inget av glasbruken från de senaste 10–20 
åren kvar, vilka var Rosdala, Lindshammar och Älghult. Rent marknadsförings-
mässigt tillhör kommunen ”Glasriket” och kan numera erbjuda andra upplevel-
ser som komplement till de stora besöksströmmarna som går till angränsande 
kommuner Lessebo och Nybro såsom Kosta, Orrefors och Målerås, sistnämnda 
glasbruk som för övrigt ligger precis i kommungränsen mot Nybro.

Exempel på några sådana möjligheter och aktiviteter ges i det följande:
Europas längsta Zipline. Den nya Little Rock Lake Zipline är Europas längsta 
zipline som öppnades 2016 med totalt över 4 km linor i den verkliga vildmarks-
skogen norr om Klavreström. På platsen finns också flera aktiviteter som badtun-
nor och grillplatser samt en restaurang som bygger på lokala råvaror.

Timmerstugor och trädkojor
Det finns intresse för att uppleva natur och vildmark på ett enkelt och naturnära 
sätt men inte genom medhavt tält och ryggsäck. I angränsande Horseryd pågår 
ett projekt som erbjuder boende i timmerstugor och trädkojor i skogen. Projektet 
är under uppbyggnad.

Fiske och jakt
Av kommunens alla sjöar är det ett stort antal som via lokala fiskevårdsområdes-
föreningar är öppna för allmänheten att fiska i genom att man köper s k fiskekort 
för viss tid. Strömfisket i Alsterån och särskilt öringsfisket med koppling till 
Vidingegården utanför Älghult samt kommunens anläggning i Hönöström har 
stora potentialer att utvecklas mer. Förutsättningarna för mer kombinerad jakt- 
och fisketurism bör undersökas och paketeras.

Vandringsleder, cykelleder och Smalspåret
I kommunen finns fem vandringsleder, Vildmarksleden, Lindshammarleden, 
Höglandsleden, Framtidsleden och Uppvidinge banvallsled, vilka alla är beskriv-
na i kommunens Utflyktsguide ”Natur och kultur i Uppvidinge.  Vildmarksleden 
är kanske mest känd och utgör en slinga på 37 km från Norrhult och Klavreström 
till Lindshammar. Flera naturreservat passeras under vandringen. Inom naturre-
servatet Stocksmyr-Brännan finns en två mil lång vandringsled, den längsta inom 
reservat i länet.  I kommunen finns också rid leder. Samtliga leder kan göras mer 
tillgängliga och framför allt marknadsföras och skyltas mer. Genom att normal-
spåret mot Vetlanda nu lagts ned finns förutsättningar att skapa en fin cykelled 
mellan Norrhult och Åseda. En populär upplevelse är att cykla dressin på Smal-
spåret mellan Åseda station och Hultanäs i Kalmar län. 

Europas närmsta vildmark
De många naturreservaten i kommunen med stora skogar och myrar är en till-
gång som är närbelägen för hela södra Sverige och norra Europa. Flera av dessa 
är tillgängliga med skyltade stigar och borde kunna marknadsföras mer. Andra 
reservat kanske, med hänsyn till djurlivet, inte tål lika mycket besökande.  Se 
vidare nedan om Storasjöområdet.

Kulturhistoriska bebyggelsemiljöer
Kulturarvet i form av intressanta äldre byggnader och bebyggelsemiljöer lockar 
ofta till besök. Granhult är Sveriges äldsta träkyrka från 1200-talet och bjuder på 
imponerande målningar innanför de spånklädda väggarna och taken. Riksintres-
set Hohults by nära Alstermo samhälle visar en oskiftad bebyggelsemiljö. Tings-
huset i Lenhovda är byggnadsminne, liksom Norrhults Folkets park och Rosdala 

Zipline, Klavrestöm
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glasbruk. Bruksherrgården i Klavreström är Kulturminne.
Särskilda och strategiska satsningar på några större geografiska områden i kom-
munen 

Norrhult- Klavreström med intilliggande sjö- och skogsområden
Samhällena Norrhult och Klavreström kan bilda utgångspunkt tillsammans med 
sjöarna Änghultasjön, Norrsjön och Madkroken.
Här går Vildmarksleden i en slinga runt Änghultasjön och passerar också na-
turreservatet Libbhults ängar. Även Norra Värends ridled går i området.  Ett 
flertal kulturhistoriska sevärdheter finns kopplade till glasbruken och järnbruket 
i Klavreström.  Möjligheter finns för kräftfiske och iordningsställda fiskeplatser 
finns i Klavreström. Övernattning kan ske i vandrarhemmet i Klavreström. Kvar-
nen i Klavreström kan användas för turistverksamhet.  En golfbana finns också i 
norra delen av samhället. I vildmarken norr om samhällena ligger Zip-linebanan 
(se ovan) vilken de senaste åren blivit en stor succé med många turistbesök och 
planerade företagsevent.

Glasbruket Rosdala i Norrhult var mest känt för sin tillverkning av lampglas och 
kristallglas.  Norrhults Folkets Park är byggnadsminne, en kulturhistorisk mötes-
plats med utvecklingsmöjligheter.

Lenhovda- Sävsjöström-Älghult- Alstermo med anslutande landsbygd.
Ett sammanhängande område med stora kulturhistoriska värden.  Här ligger 
kommunens tre riksintressen för kulturmiljövård, Granhults medeltidskyrka 
med omgivningar, odlingslandskapet vid Sävsjö säteri samt Hohults by. Andra 
exempel som kan utvecklas är järnvägsepoken i Sävsjöströms samhälle, vackert 
beläget vid sjön Alstern, miljön i Lenhovda med Sjöparken, tingshuset med flera
Utmed 13 km av Alsterån finns regionens bästa strömfiske, vilket delvis är handi-
kappanpassat och familjevänligt. ”Strömfiske Alsterån” är skyltat och marknads-
förs. Möjligheter finns att utveckla detta ytterligare.
Fastigheten Hönöström i anslutning till Alsterån, ägs av kommunen. Det var förr 
en jaktstuga för prominenta besökare till glasbruken i Orrefors, Kosta, Målerås 
med flera Ekonomibyggnaderna har byggts om och kan ta emot större säll-
skap. Catering kan ordnas genom Vidingegården utanför Älghult för event i 
den s k Järnladan. Parkering, toaletter och grillplatser är anlagt för besökare. En 
vandringsstig leder från torpet till ravinen Uva Kleva. Platsen har stor potential 
och borde kunna utvecklas mer, t ex med övernattning i små timmerstugor i den 
västvända skogssluttningen öster om torpet.

Alstermo har blivit känt för sitt handbollslag – AMO handboll- som under åtta 
säsonger i början av 2000-talet spelade i division 1. Säsongen 2009/10 direkt-
kvalificerade man sig till Allsvenskan. Alstermo Bruk har tillverkning av unika 
handgjorda läderväskor, bland annat till en stor internationell kundkrets. Byarna 
Lundby, Botillabo, Suletorp, Bockaskruv, nordost om Alstermo har stora natur- 
och kulturvärden i odlingslandskapet och är av riksintresse för naturvården. 
Till Alstermo närbelägna Hohults by är av riksintresse för kulturmiljövården på 
grund av sitt ålderdomliga kulturlandskap och byggnadsbestånd.

Älghult, med medeltida anor och vacker hembygdspark, har en fin badplats och 
camping vid Älgasjön i direkt anslutning till länsvägen 940.

Storasjöområdet och vildmarken i sydväst
Storasjöområdet är ett drygt 1000 hektar stort och relativt orört skogs- och myr 
komplex med karaktäristisk vegetation och djurliv beläget på vattendelaren mel-
lan Mörrumsåns och Ronnebyåns vattensystem. Skogen domineras av tall, ofta 
upp mot 200 år gammal.  Tillsammans med Stocksmyr – Brännan och flera andra 
myrar i angränsande Lessebo kommun finns en potential som kan göra skäl för 
namnet ”Europas närmsta vildmark”., ett område på totalt cirka 4000 hektar.  
Större delen av området är i Sveaskogs ägo och är naturreservat och av riksintres-
se för naturvård. 
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Att utveckla området för vildmarksturism kräver ställningstagande om området 
ska lämnas ostört eller det kan tåla en viss besöksfrekvens. Samarbete krävs med 
markägare och Länsstyrelsen. Det behövs lämpliga vandringsleder, stigar och 
mindre vägar vilka kan kopplas samman i ett ledsystem som märks ut i terräng-
en samt att det anläggs vindskydd på lämpliga ställen. Om det finns tankar på 
ett skapa en nationalpark så blir det också viktigt att se över tillgängligheten med 
vandringsstigar, vindskydd m.m.

2.4 Tätortsutveckling

Tätortsmiljöer och tätortsutveckling 

Kommunstruktur
Kommunen är en utpräglad landsbygdskommun med stora skogar och ett antal 
större och mindre orter. De största orterna, Åseda och Lenhovda, har expansiva 
och förhållandevis stora industrier som också gör kommunen till en inpendlar-
kommun. De fyra största orterna, utom Åseda, har invånarantal mellan 500 och 
till 1800 invånare vilket ska jämföras med Åsedas 2681 invånare (2018). Åseda 
utgör kommunens huvudsakliga centralort även om dess läge i kommunens 
norra och västra del inte är särskilt centralt. Tillsammans med Lenhovda samt 
Norrhult-Klavreström, också i kommunens västra del och med strategiska lägen 
utmed riksväg 28/31, får kommunen en invånarmässig och näringspolitisk 
tyngdpunkt i väster. Orterna Älghult och Alstermo, var och en med sina för- och 
nackdelar, i den sydöstra kommundelen och på knappt en mils avstånd från 
varandra, måste därför ses tillsammans som samverkande serviceorter i ett för-
hållandevis stort och glesbebyggt område. Därtill har kommunen de två mindre 
samhällena Lindshammar och Fröseke, belägna på den nordväst-sydöstliga dia-
gonalens yttersta gränsposter mot Jönköpings respektive Kalmar län. Dessa orter 
har kulturellt sett betydelsefulla historiska utvecklingar.

Varierat utbud av bostäder och upplåtelseformer ska finnas
Uppvidinge kommun har en ambition att erbjuda kommuninnevånare och po-
tentiella inflyttare ett attraktivt boende. Det innebär bland annat att skapa förut-
sättningar för en ökad inflyttning genom att många av de som arbetspendlar hit 
ska kunna och vilja bosätta sig här. Kommunen måste därför erbjuda ett varierat 
utbud av bostäder och upplåtelseformer såväl i de fyra större tätorterna som i de 
mindre samhällena. I flera tätorter finns redan planlagd mark och stora luck-
tomter i gröna och lummiga omgivningar. De kan bebyggas med stor valfrihet i 
utformning och arkitektur.
Det är viktigt att förstå vad det är som skapar attraktivitet för vissa platser. Med 
hänsyn därtill ta fram en strategi för Uppvidinges bostadsutveckling och sam-
ordna de insatser som krävs för att strategin ska bli verklighet. På så sätt blir det 
möjligt att driva frågor som berör framtida utveckling och hur vi ska uppnå må-
len. Frågor som exempelvis attraktivitet, livskvalitet, arbetsliv och tillgänglighet 
kan drivas för att säkerställa en väl fungerade kommun som erbjuder boendeal-
ternativ för allt fler människor. 

Det är sant att attraktiva livsmiljöer är som en magnet. De drar till sig nyfikna, 
kreativa och visionära individer. De kan skapa ett underlag för nya investering-
ar, arbetsgivare och offentlig och privat service. Attraktivitet kan beskrivas på 
många olika sätt som till exempel tomter i natursköna och sjönära lägen eller 
tillgänglighet till en stor arbetsregion, goda utbildningsmöjligheter och goda 
kommunikationer. Alla dessa möjligheter måste beaktas ordentligt för att Uppvi-
dinge kommun ska kunna öka sin befolkning i tätorter.

Närhet till grönska överallt
Närhet till bostadsnära grönska och rekreationsområden är viktig för människors 
hälsa. Tätortsnära skogar är särskilt viktiga att prioritera eftersom de är tillgäng-
liga för en större målgrupp. Grönområden fungerar ofta som mötesplatser, kan 
erbjuda tystnad och möjligheter för motion under vardagen och de ger ett trevligt 
inslag i bebyggelsemiljön.
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Vid byggnation i tätorterna ska därför befintlig grönska av särskilt värde bevaras 
så långt det är möjligt. Förlorad grönska och skog bör kompenseras genom att 
anlägga ny grönska i närmiljön.
I kommunen ska ingen boende ha mer än 200 meter till anlagt grönområde eller 
rekreationsområde. Det är viktigt att binda samman olika områden med gröna 
stråk i form av stigar, vandrings- eller cykelleder. Dessa stråk är också viktiga för 
den biologiska mångfalden som spridningskorridorer för flora och fauna.

Beskrivning av användningsområden i markanvändningskartorna

Stadsbyggnad
Område med bebyggelse av stads- eller tätortsmässig karaktär, och där bostä-
der ingår eller kan ingå. Bebyggelsen är indelad i kvarter åtskilda av gator, eller 
har en kvartersliknande struktur. Utgörs av stadsbebyggelse och stadsliknande 
bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, kontor, handel eller annan 
verksamhet som är förenlig med bostäder. Trafik- och parkeringsytor, parker och 
fritidsanläggningar kan ingå.

Stadsbyggnad på längre sikt och som inte är kommunicerade
Enligt beskrivningen ovan i texten stadsbygnad fastän inte kommunicerade med 
markägare.

Verksamheter
Områden för verksamheter, som inte bör blandas med bostäder. Kan utgöras av 
områden för verksamheter som kan vara störande, miljöpåverkande, ytkrävande 
eller genererar tung eller stor mängd övrig trafik. Kan även utgöras av områden 
som av andra skäl bör reserveras för enbart företag, exempelvis där det är stort 
tryck på bostadsmarknaden och det därför är angeläget att säkra näringslivets 
utvecklingsmöjligheter i särskilda områden. I områdestypen ingår såväl traditio-
nella ”industriområden” som stormarknadsområden och större mässområden 
och dylikt.

Verksamheter på längre sikt och som inte är kommunicerade
Enligt beskrivningen ovan i texten verksamheter fastän inte kommunicerade med 
markägare.

Grönstruktur
Parker, parkliknande miljöer, naturmark i tätortsmiljö, när rekreationsområden, 
samt anlagda områden för fritidsaktiviteter som främst äger rum utomhus. Avser 
grönområde som på grund av dess stora betydelse för ett stort omland bör skiljas 
ut från övrig bebyggelsemiljö. Små sjöar och delar av öppen sjö kan ingå. 

Under grönstruktur ryms även områden med stora friluftslivs-, natur- eller 
landskapsvärden, och där natur- och landskapsvård bör vara överordnad annan 
mark- och vattenanvändning. Områden som är viktiga att bevara och där jord- 
och skogsbruk och andra näringar bör bedrivas på sätt som är förenligt med 
natur- och landskapsvårdens intressen.
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Åseda
Största tätorten i kommunen
För Åseda finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) antagen 2018. Denna fördjup-
ning är det samlade beslutsunderlaget för kommande förändringar och planer i 
samhället. Den gäller parallellt med den kommunomfattande översiktsplan och 
med följande kompletteringar. Samhället är med 2681 invånare (2018) den största 
orten i kommunen.

Målbild
- Centrumnära områden utvecklas som stadsbygd med kompletterande bostäder, 
handel och kontor där så prövas lämpligt.
-  Bostadsutveckling i närtid prioriteras inom Björkåkra området med olika upp-
låtelseformer.
-  Kommun ser positivt på en utvidgad villabebyggelse i byarna Göljhult och 
Gassgöljhult som enstaka friliggande villor inom luckor i befintlig bebyggelse 
företrädesvis norr om den öst-västliga byvägen.
-  Ny väg till västra industriområdet och gymnasieskolan planeras med anslut-
ning på Västra infarten ungefär vid Kristina tallen.
-  Fortsatt möjlig förbindelse av denna led norrut och väster om Björkåkragölen 
till Össjöbolavägen utreds för genomförande på lite längre sikt.
- Cykelväg planeras från Göljhult och söderut väster om Björkåkragölen med 
anslutning till gamla banvallen och vidare mot centrum.
- Fortsatt industriexpansion sker söder om riksväg 23/37 och väster om Älghults-
vägen, Detta område- Fröseke- tas i anspråk på lite längre sikt men är inte närma-
re kommunicerat med markägarna.

Kulturskola och Biograf , Åseda

Äldre och ”nyare” bebyggelse samsas

Utsikten från Olofsgatan på bron över Emån
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Lenhovda
Välkända industriföretag sätter nu sin prägel på det gamla kyrkliga sockencen-
trumet.
Samhället har vuxit upp kring en vägkorsning med kyrka, tingshus och värds-
hus. Som kyrkligt centrum och tingsplats har det anor från 1200-talet. Lenhovda 
är idag ett utpräglat villasamhälle. Lenhovda har en stark industri som anställer 
flera av de som bor i samhället och i kringliggande orter. De största industrierna 
är Elitfönster med cirka 500 anställda samt Lagergrens växthus med Sveriges 
största tulpanodlingar. I samhället finns också Lenhovda radiatorfabrik- den 
enda i Sverige- samt LM AB. Större delen av bebyggelsen är koncentrerad öster 
om riksväg 28/31. Viss villabebyggelse ligger också väster om riksvägen på höjd-
lägena utmed Romarliden och vägen till Herråkra. Älghultsvägen (väg 930) går 
genom norra delen av samhället och förbi kyrkan. Utmed huvudstråket – Stor-
gatan - ligger den kommersiella servicen med affärer samlad och även de kultur-
historiskt värdefulla områdena vid Tingshuset och fornlämningsområdet. Från 
Lenhovda pendlar man med buss till Växjö på 50 minuter och bussterminalen 
ligger centralt i samhället. Badplatsen, Sjöparken och idrottsplatsen ligger vackert 
vid Lenhovdasjöns västra strand och utgör en stor tillgång i samhället. Samhället 
är med 1811 invånare (2018) den andra största orten i kommunen.

Målbild
- Nya bostadsområden utvecklas i norra delen inom Gripagårdsområdet och 
dessa kan då få anslutning till Älghultsvägen både i nuvarande sträckning och 
från norr i ett nytt läge av väg 930.
-  Ny sträckning av Älghultsvägen dras norr om Gripagård och med utfart på 
riksväg 28/31 ungefär mittemot avfartsvägen mot Växjö. En ny trafikplats här 
planeras antingen med rondell eller ev. som två separata trevägskorsningar. 
Sträckningen planeras så att konflikt med nya vattentäkter norr om samhället inte 
uppstår.
-  Sjönära bostäder planeras i skogsmarken vid Björkhamnra och Lenhovdasjöns 
norra och nordöstra del. Jordbruksmarkerna vid Singelstorp lämnas fria från 
bebyggelse. 
- Vid Romarliden och Nöbble, väster om riksvägen ser kommunen positivt på en 
utvecklad villabebyggelse med stora och naturnära tomter, t ex för hästgårdar.
-  Planlagd mark för utveckling av industri finns inom det södra industriområdet, 
vilket är väl placerat med direkt infart från riksvägen. En expansion av detta om-
råde sker söderut och får då attraktivt annonsläge utmed riksväg 28 med direkt 
kontakt mot Vetlanda norrut samt Karlskrona och Nybro och Kalmar söderut.
- Fortsatt industriexpansion sker mitt emot södra industriområdet väster om 
riksväg 28. Detta område tas i anspråk på lite längre sikt men är inte närmare 
kommunicerat med markägarna.
-  Busshållplatsen har ett bra och nära läge till ortens publika verksamheter och 
borde göras mer attraktiv som en torgmiljö och binda ihop Sjöparken med Bor-
gen och campingen samt Gästis och Ishallen.
-  Strandpromenaden utmed Lenhovdasjön är en tillgång för friluftslivet. Prome-
naden utvidgas att gå runt hela sjön och ett gång- och cykelstråk utvecklas till det 
närbelägna naturreservatet Singelstorpa fly sydost om samhället. 
-  De kulturhistoriska värdena i samhället synliggörs för besöksnäringen och 
friluftslivet genom guidade turer. 
- De centrumnära områdena utmed Storgatans norra del utvecklas som stads-
bygd med kompletterande handel, kontor, bostäder och mötesplatser. Storgatan 
övergår från att vara trafikverkets väg till kommunal gata.
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Norrhult-Klavreström
Glas- och järnbruk byggde upp samhällena utmed järnvägen
De båda samhällena Norrhult och Klavreström har var sin historia. Norrhult med 
glasbruket Rosdala och Klavreström med det välkända järnbruket med tillhöran-
de byggnader och miljö. Järnbruket utvecklades vid vattenförbindelsen mellan 
Norrsjön och Änghultasjön.
Idag har samhällena, med ca 1238 invånare (2018) nästan vuxit ihop. De ligger 
förhållandevis högt på västsluttningen ned mot Norrsjön. Framför allt Norrhult 
ligger i anslutning till riksväg 31 men ändå ganska anonymt utmed riksvägen. 
Uppvidinge golfbana ligger i Klavreström och är skyltat från riksväg 31. 

Samhällena är populära boendeorter dels tack vare det vackra läget vid Norrsjön 
och Änghultasjön, dels tack vare pendlingsmöjligheterna till både Växjö och Vet-
landa. Det finns cirka 25 lediga lucktomter för villor eller hyresbostäder.

Målbild
- Nya, sjönära bostäder skapas på Klavre Udde i Norrsjön, norr om Norrhulta ö 
och väster om gamla banvallen. Det aktuella området ligger i Klavreström.  Kom-
munen är ägare till fastigheten Klavreda 3:8 som utgör merparten av området. 
För det aktuella området pågår nu upprättande av ett planprogram för att se hur 
området kan disponeras och utvecklas. 
- Mark reserveras för bostäder norr om Solön och i skogsområdet öster om gamla 
banvallen.
-  Mark reserveras för framtida bostäder vid Byvägen, lite längre söderut och de 
får då sjönära lägen till Norrsjön. Blandad bostadsbebyggelse kan på sikt tillgo-
dose en del av den efterfrågan på strandnära boende som finns i kommunen.
-  Planlagda områden för bostäder finns vid Nottebäcksskolan vid Bruksgatan 
samt fem tomter i västra delen av Klavreström vid busshållplatsen. Gamla bruks-
handelstomten planeras för hyresbostäder.
-  Arbete med att modernisera de gällande områdesbestämmelserna för den be-
fintliga bebyggelsen och överföra dessa till detaljplaner påbörjas.
-  Planlagda områden för verksamheter i Norrhult, mellan Norrgatan och Mark-
nadsvägen och utmed riksväg 31 marknadsförs för utbyggnad för lättare industri 
och handel. 
-  Ny planlagd mark för industri öster om väg 31, från Rosenholmsvägen och 
norr ut.
-  Den planlagda marken för industri vid Klavrevik torde vara tillräcklig under 
planperioden.
-  Vattennivån i Änghultasjön regleras genom ny vattendom och fiskväg planeras.
-  Fackverksbron över riksväg 31, vilken utgör gamla järnvägen, utgör nu viktig 
cykelled till bl a elljusspåret öster om vägen. Bron har kulturhistoriskt värde.
-  Befintlig golfbana i Klavreström byggs ut till 18 hål.
-  Attraktionerna för besöksnäringen, såsom Klavreströms gamla bruksmiljö, 
Rosdala glasbruksmiljö samt Vildmarksleden lyfts fram i annonsering för sam-
hällena.
-  Zipline banan i skogarna nordväst om samhällena har redan satt Klavreström 
på den internationella kartan och är nu en internationell begivenhet.
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Alstermo
Välkänt handbollslag och företaget Amokabel har satt Alstermo på kartan
Samhället har vuxit fram söder om Alsterån och utmed den allmänna vägen 946 
mellan de gamla brukssamhällena Alsterfors och Rydefors.  Den strategiska plat-
sen i samhället är där vägen mot Älghult – Växjövägen - möter Storgatan med 
sin bro över Alsterån och Bäckparken med sin damm. Den gamla banvallen från 
järnvägen Nybro-Nässjö går parallellt med Storgatan.

De större industrierna Amokabel och GFAB är expansiva och har unika och 
specialiserade tillverkningar för t ex vindkraftsindustrin respektive planglaslös-
ningar för isolerglas, speglar och laminat. En hel del arbetskraft pendlar in från 
andra orter t ex Nybro och Kalmar. Behov av mer industrimark finns. Kommuni-
kationerna är inte de bästa i förhållande till industrins arbetstider och bussförbin-
delserna bör därför anpassas bättre till företagens skiftarbetstider.

Norr om Alsterån och på gångavstånd från centrum ligger Hohults by med anor 
från tidig medeltid och med ålderdomlig bebyggelse och fägata bevarad. Byn 
och dess kulturlandskap är numera av riksintresse för kulturmiljö, det tredje i 
kommunen.

Knappt två kilometer norr om samhället ligger byarna Ryd, Botillabo och Bock-
askruv, vars kulturlandskap är av riksintresse för naturvård. Söderut är terräng-
en brant och svårexploaterad. Samhället är med 885 invånare (2018) den fjärde 
största orten i kommunen.

Målbild
- Den planlagda marken för bostäder vid Doktorsvägen och Folkets Hus har 
attraktivt läge nära Alsterån och förbereds för byggande.
-  Lucktomter i Skogsvägens och Parkvägens förlängning marknadsförs för byg-
gande och området utvidgas genom planläggning åt sydost.
-  Bostadsområden i ”Gamla Alstermo” vid Buppetorpsvägen, nära Alsterån möj-
liggörs för naturnära boende på större tomter.
-  De större industriernas markbehov tillgodoses genom planändringar. 
- Mark öster om Hohult kan vara aktuellt för en utvidgning av industri.
- Marken söder om Rydeforsvägen utvidgas längs med vägen och reserveras för 
industri. 
-  Alsterån, känd för sitt fina öringsfiske, görs mer attraktiv för turistfiske i sam-
hället och särskilt med en gångbro till Ängö nedanför före detta värdshuset. 
-  Banvallen mellan Älghult och Fröseke löper genom hela samhället och utgör en 
attraktiv och fin turist- och cykelväg.

Folkets hus och Biograf , Alstermo
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Älghult 
Samhälle och socken som var en egen kommun, framvuxet kring en äldre väg-
korsning
Det var Häradsvägen i öst-väst som mötte Kyrkvägen från söder och kring denna 
fyrvägkorsning skapades ett litet samhälle.  Samhället har alltså medeltida anor 
och kyrkan ligger just där den gamla kyrkvägen från Målerås möter Högsby-
vägen. Idag ligger samhällets centrum lite längre norrut men också kring en 
vägkorsning där de allmänna vägarna 964 och 945 i nord-sydlig riktning från 
Åseda och Målerås möter den öst-västliga vägen Lenhovda-Högsby, väg 930.  I 
detta centrum ligger en matbutik, litet torg och en äldre hotellbyggnad, uppförd 
1923, som är intressant ur kulturhistoriskt perspektiv.  I närheten finns också den 
välbekanta hembygdsparken.   En blomsteraffär, en cykel- och sportaffär finns 
också i samhället.

Älghult ligger på en höjd som sluttar ca 50 meter ned mot öster och Älgasjön. 
Kyrkan ligger dock inte mitt i byn utan i dess östra del utmed Högsbyvägen och 
halvvägs mot Älgasjön. Samhället har flera årsringar skapade av småindustrier-
na, först jordbruk, sedan sågverk, glasbruk och senast järnvägen, som invigdes 
1923 men lades ned 1963.
Glasrikets vagga låg i Uppvidinge kommun med totalt 26 glasbruk som mest och 
flera av dem låg i Älghult. Älghults glasbruk startade 1923 och lades ned 2002. 
Samhället har högstadieskola och bibliotek, vilket haft stor betydelse för samhäl-
lets utveckling.

Norr om samhället och utmed Åsedavägen ligger den kulturhistoriska intressan-
ta Verdandiparken. Utmed Måleråsvägen i söder ligger idrottsplatsen Ekensvi. 
Utmed denna väg, en bit söderut, ligger ett unikt Biodlarmuseum. Den kommu-
nala badplatsen och campingen ligger vackert vid Älgasjön och direkt intill Hög-
sbyvägen, dock en bit från samhällets centrum. Precis där sjön ligger som när-
mast Högsbyvägen ansluter vägen från Alstermo och uppe på backen har man en 
storslagen utsikt över sjön och badplatsen. En av de större arbetsplatserna är idag 
Bennesveds åkeri. I samhället bor 474 invånare (2018).

Målbild
- Den nyligen upprättade detaljplanen för fler lägenheter i centrum marknadsförs 
för byggande.
-  Samhällets fortsatta utveckling sker österut mot Älgasjön och badplatsen. I om-
rådet norr om kyrkan (mark tillhörig Svenska kyrkan) finns några äldre vackra 
villor och området däromkring utreds för framtida bostäder.
-  Planlagd mark för bostäder dels söder om Glasbruksvägen, dels utmed Norrvä-
gen väster Hembygdsparken marknadsförs också.
-  Planerad och förberedd mark för industrier på före detta Sågverkstomten ut-
med Högsbyvägen annonseras. Platsen kräver omsorg om miljön med hänsyn till 
närheten till väg och befintlig bostadsbebyggelse.
-  Behovet av ny mark för industrier utreds.
-  Kring vägkorsningen i centrum skapas ett nytt torg med sittplatser, där parke-
ringen idag ligger.
-  Hotellbyggnaden restaureras och blir en ny allmän mötesplats,
-  En trafiksäker gångväg från centrum till skola och badplats skapas med hänsyn 
till att bostäder samt skola och hembygdspark (vackert friluftsområde) ligger på 
skilda sidor om Högsbyvägen.
- Möjligheten att bygga stugor vid campingen utreds. Avstyckade strandtomter 
ligger utmed Älgasjöns östra strand norr om campingen. Se vidare LIS-områden.

Älgasjöns badplats
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Fröseke
Orten med arkitektur- och trädgårdshistoria, vackert belägen vid
Uvasjön
Fröseke är beläget där Alsterån rinner ut i Uvasjön. Kring små industrier växte 
samhället med blomstringstid på 1940- och 50-talet. Fröseke har en särskild träd-
gårdshistoria med Glasblåsarparken- ritad av trädgårdsarkitekten och nestorn i 
yrket Sven A Hermelin, skulpturer på en ö i Alsterån och en modern parkanlägg-
ning vid Designfabriken. Kraftstationen vid Nybrovägen har höga arkitektoniska 
kvaliteter. Fröseke kapell är sevärt och är högt beläget invid allmänna vägen. Det 
invigdes 1939 och ritades av en känd Växjöarkitekt Paul Boberg. Han har numera 
givit namn åt en ny park vid Södra Järnvägsgatan i Växjö och har för övrigt också 
ritat kommunhuset i Åseda. 

Samhället har idag ca 300 invånare. Den allmänna vägen 949 Älghult- Fröseke- 
Orrefors, även benämnd ”Nybrovägen” utgör stommen i ortens vägnät.

Målbild
- Den planlagda marken båda sidor Modigs väg marknadsförs.
-  Sjönära tomter skapas utmed Uvasjöns norra strand intill gamla järnvägsvallen. 
(se även kapitel om LIS sid 47-55.
- Reservmark för mer industrier finns i väster i anslutning till Alsterån och De-
signfabriken. De lediga fabrikslokalerna marknadsförs särskilt.
-  Fröseke som ett spännande besöksmål för turister i kommunens sydöstligas-
te utkant och endast en dryg mil från Orrefors tydliggörs. De kulturhistoriska 
minnena i Frösekes centrum och Glasblåsarparken lyfts fram och skyltas bättre, 
liksom de kulturhistoriska värdena hos skola och Folkets Hus.
-  En strandpromenad skapas utmed Uvasjön från centrum och vidare utmed 
gamla järnvägsvallen till Ruda i Kalmar län.

Folketspark och biograf  i Fröseke
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Lindshammar
Kring det välkända och färgstarka glasbruket ”Glasbruket med färg” växte ett 
litet samhälle upp.
Lindshammar är den nordligaste utposten i kommunen alldeles på gränsen mot 
Jönköpings län och Vetlanda kommun. Läget utmed riksväg 31 och Mörrumsån i 
väster tillsammans med kuperad terräng har inneburit att villabebyggelsen norr 
om glasbruket har vuxit upp båda sidor riksväg 31. 

I orten fanns tidigare både järnbruk och pappersbruk men orten har blivit känd 
genom sitt glasbruk som grundades 1905 av en tysk glasblåsarmästare. 1949 
övertogs ledningen av Erik Hovhammar och hans förändring från tillverkning 
av hushållsglas till ett sortiment med färgstarka produkter för heminredning gav 
Lindshammar epitetet ”Glasbruket med färg”.

Under glasbrukets blomstringstid på 1970-talet var Edvin Öhrström brukets kän-
de glaskonstnär. Han vann en tävling om utsmyckning av Sergels Torg i Stock-
holm.  De 80 000 glasprismorna till den 37,5 meter höga obelisken har tillverkats 
på bruket.

Det nedlagda glasbruket (produktionen lades ner 2009) finns kvar men idag 
bedrivs varken café eller museum, som för några år sedan. I själva verket är detta 
”porten till Glasriket” när man kommer norrifrån på väg 31. Badplatsen och rast-
platsen utmed Boskvarnasjön alldeles vid länsgränsen är attraktiva för genomre-
sande.

Vandringslederna Vildmarksleden och Höglandsleden genomkorsar samhället. 
Cirka fem km söder om samhället går avtagsvägen mot Zipline banan in i vild-
marken. Befolkningen är idag drygt 60 personer, men var som mest nästan 300.

Målbild
-  De lediga tomterna, ett tiotal, för villabebyggelse inne i samhällets centrum, 
marknadsförs, 
- Planlagd mark för verksamheter finns söder om glasbruket. De förorenade 
markområdena kring glasbruket måste dock saneras innan vidare utbyggnad kan 
ske.
-  Glasbrukets museum samt de båda lederna Höglandsleden och Vildmarksle-
den, vilka genomkorsar samhället, är attraktioner för besöksnäringen och skyltas 
i terräng och på informationstavlor.
- Porten till Glasriket skyltas med informationstavla utmed riksväg 31.
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Sävsjöström
Tidigt stationssamhälle med förr både pappersbruk och järnbruk, idag en idyll 
invid Alstern
Sävsjöström har anor från 1700-talet med både pappersbruk och järnbruk. När 
järnvägen från Nybro invigdes 1876 (lades ned 1985) växte orten till stations-
samhälle och minnena från järnvägsepoken är fortfarande tydliga, t ex i form av 
stationsbyggnad och rester av spår och perronger i sydväst ned mot sjön Alstern. 
Bebyggelsen har utformats med ett symmetriskt rutnät likt städernas stadspla-
ner- och är av kulturhistoriskt intresse.

Sävsjö säteri, norr om samhället invid väg 930, är ett av kommunens tre riksin-
tressen för kulturmiljövård. Samhället med sitt västvända läge vid sjön Alstern 
har stora kvaliteter såväl för friluftsliv och besöksnäring som för permanent 
boende. I samhället bor drygt 100 personer. Största industrin är Sävsjöströms Trä 
AB. Det finns restaurang-café -Mickes Vilt - och möjligheter för boende i samhäl-
let.

Målbild
- De sju planlagda strandtomterna närmast Alstern, som idag ägs av Trafikverket, 
övertas/förvärvas av kommunen för marknadsföring och försäljning i kommunal 
regi.
-  Badplatsen vid Alstern med minnesstenen ”Pilgrims stenen” förbättras med 
toalett, grillplats och belysning.
- De strandnära områdena vid Alstern ses över och struktureras för olika använd-
ning, till exempel, kanotning, sportfiske, större evenemang och liknande.
- Järnvägsepokens historia skyltas och marknadsförs för besöksnäringen.

Badplatsen i Sävsjöström
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2.5 Landsbygd 

Landskapstyper/ Karaktärsområden

Landsbygden i Uppvidinge kommun domineras av skog. Ca 80 % av kommu-
nens yta består av skog. Det förhållandevis höglänta läget och skogsrika land-
skapet är ursprunget till Uppvidinges namn, fordom Uppvidinge härad, uppe i 
skogen bodde vederna.

Den övergripande karaktären av Uppvidinges landskap är dels den kuperade 
höglandsdelen med sjöarna i väster, dels centralt och österut ett flackt höglänt 
landskap. Om man drar tre nord-sydgående linjer från väster mot öster kan 
landskapet mer detaljerat beskrivas i fyra olika landskapstyper, vilka räknat från 
väster till öster är följande:

1. Mörrumsåns dalgång
Domineras av kuperat landskap och de högt belägna, relativt stora sjöarna 
Madkroken, Norrsjön och Änghultasjön. Mestadels granskog med mindre tall-
och lövskogsinslag. Området är fornlämningsrikt och äldre kartor visar att här 
funnits ekskogar. Fyra naturreservat finns i området, Libbhults ängar, Änghults 
björkhage, Getaryggarna samt Soldatmossen. Här ligger tätorterna Norrhult, 
Klavreström och Lindshammar.

2. Vattendelaren eller tall dominerade höglandsdelen
Nästan hela området är beläget på nivåer över 300 meter. Här finns ett flertal 
källsjöar och många större mossar och omfattande skogs- och myrmosaiker. 
Ädellövskog finns endast intill byarna. I området finns idag tolv naturreservat: 
Storasjöområdet, Singeltorps och Gripagårds flyn, Hedasjön, Skäraskog, Fa-
graholms fly, Ösjöbol och Horshagaflyet, Tängsjö fly, Kärngöl, Vithults urskog, 
Våraskruv, Ravinen samt myrar delvis belägna i Lessebo kommun till exempel 
Stocksmyr –Brännan.  Här ligger tätorterna Åseda, Lenhovda och Sävsjöström.

3. Barrblandskogsområdet
Området sluttar svagt österut från nivåerna 230 till 150 meter över havet. Vanli-
gast är gran och tall i blandskog med inslag av björk. Vid Älghult finns ett större 
ekbestånd och värdefulla lövskogar finns också utmed Badebodaån. Vid Varshult 
finns ett värdefullt våtmarksområde. Naturreservat i området är Berga fly, Bocka-
skruv, Ekhorva. Här ligger tätorterna Älghult och Alstermo.

4. Östra barrblandskogsområdet
Området i kommunens östra gräns mot Kalmar län och med Fröseke i sydost 
är kommunens bördigaste med blandskogar av gran och olika lövträd och med 
mycket rik flora och stor mängd hamlade träd.   Botillaboområdet är av riksin-
tresse med ett rikt varierat äldre odlingslandskap med rik flora. Artrikedomen 
är   särskilt beroende på att genom kommunen går här ett nordväst-sydöstligt 
grönstensstråk. Ideboås naturreservat, med bl a hasselsnår och blåsippa, ligger 
inom området. 

Norr om Änghultasjön
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Karta över de fyra landskapstyperna inom Uppvidinge kommun

Skogsbruk – navet för landsbygdens företagsutveckling i 
Uppvidinge

Skogen som näring och produktionsresurs är mycket betydelsefull i kommunen. 
Av Sveriges 41 miljoner hektar landareal utgörs drygt 28 milj. hektar av skog. 
Skogen i Uppvidinge omfattar grovt räknat 100 000 hektar fördelat enligt följan-
de:

Sveaskog   24 000 ha
Kyrkan      5 000 ha
Kommunen, knappt                   2 000 ha (varav 400 i markreserver)
Privata ägare, drygt  70 000 ha  

Sistnämnda fördelat på 700 brukningsenheter/ företag (ca 1400 ägare) större än 10 
hektar. Medelfastigheten är större i kommunen än länet i övrigt med ca 100 hek-
tar skog, vilket ska jämföras med Kronobergs län i övrigt där medeltalet ligger på 
42 hektar. Skogen växer bra och bonitet och virkestillgång per hektar är bland de 
högsta i länet.

Inom kommunen finns 447 företag som sysslar med jord, skog eller fiske. Av 
dessa är 26 aktiebolag, tre är handelsbolag och merparten, dvs 418 st är registre-
rade som enskild firma. Enligt senaste statistiken 2019, har antalet företag 
minskat med ca 30 under de senaste tre åren. Av de 447 företagen är drygt 10 
inom mjölk och köttproduktion. I Uppvidinge kommun har LRF cirka 500 
medlemmar.

1.

2.
3.

4.

KLAVRESTRÖM NORRHULT

LINDSHAMMAR

ÅSEDA

LENHOVDA

SÄVSJÖSTRÖM

ÄLGHULT

ALSTERMO

FRÖSEKE
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Nationella och regionala strategier samt miljömålen

Sedan den nya Skogsvårdslagen trädde i kraft 1993–94 är målet att skogen ska 
brukas så att produktionsmål och miljömål ska vara jämställda, dvs målet 50–50. 
Hur dessa mål ska uppfyllas har under åren sedan 1990-talet ständigt varit under 
debatt och många gånger uppfattats som motsatta. Syftet har inte varit att 50 % 
av skogsmarken ska användas för produktion och 50% för biologisk mångfald, 
utan syftet är att man ska arbeta integrerat med båda målen.

För närvarande pågår arbete med en nationell skogsstrategi, rapport ”Skogssköt-
sel med nya möjligheter” som presenterar förslag för ökad skogsproduktion och 
hur man ska öka tillväxten men också förslag för andra samhällsmål.

Ett nationellt skogsprogram antogs av regeringen under våren 2018. Visionen för 
detta är ”Skogen, det gröna guldet, ska bidra med jobb och hållbar tillväxt i hela 
landet samt till utvecklingen av en växande bioekonomi. ”

Regeringen har gett Skogsstyrelsen i uppdrag att under 2020–2022 genomföra 
flertal åtgärder inom ramen för det nationella skogsprogrammet. Programmet 
utvecklas för att ytterligare främja en växande skogsnäring och ett hållbart skogs-
bruk.

    Källa: Regeringskansliet, Ett nationellt skogsprogram för Sverige

För Småland har upprättats en särskild regional strategi som innehåller en 
gemensam vision, strategi och handlingsplan för hur den småländska skogens 
värden ska kunna växa. Strategin innehåller bland annat konkreta insatser för att 
nå målen, exempelvis kompetens-
 och kunskapssatsningar, småländsk modell för effektiv och anpassad naturvård, 
stärka förutsättningarna för friluftsliv samt använda mer trä i byggandet.
Den regionala strategin harmonierar väl med de tre länens syn på skogen och 
skogsmarken och även med den nationella strategin.

Sverige har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål varav ett är ”Levande 
skogar”. Riksdagens definition av detta är ”Skogens och skogsmarkens värde 
för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden 
bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas.” Varje miljömål har 
preciseringar som förtydligar arbetet med målet, vilka etappmål som finns och 
varje år görs en årlig uppföljning som görs av naturvårdsverket och lämnas till 
regeringen. Den senaste uppföljningen visar att miljökvalitetsmålet inte är upp-
nått och kommer inte att kunna uppnås med befintliga och beslutade styrmedel 
och åtgärder (Källa: Naturvårdsverkets hemsida).

Vad behövs för att nå målet om ”Levande skogar” och biologisk mångfald? Enligt 
myndigheternas beräkningar är 8% av den produktiva skogsmarken är idag av-
satt för naturvård, dvs formellt skyddad skog. Men i denna siffra är inte medräk-
nat det som förr kallades impediment och numera benämns ”lågproducerande 
skog”. Räknar man med även denna skog har Sverige egentligen nått målet.
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Skydd av skog, nationellt respektive kommunalt i Uppvidinge
Målet för Sverige är att ca 20% av skogen ska skyddas. Dock räknar inte myn-
digheterna (skogsstyrelsen och naturvårdsverket) då in impediment eller den 
lågproduktiva skogen.

Nationellt är siffrorna på olika slag av skyddad skog följande:
(De olika benämningarna förklaras efter uppräkningen)
SVERIGE
Formellt skyddad skog    2,7 milj. ha 
Frivilliga avsättningar    1,2 milj. ha
Lågproduktiv skog (får ej brukas)  3,9 milj. ha 
    
Generell hänsyn av skog som brukas 1,56 milj. ha   
summa: 9.36 milj. ha eller 33% av skogsarealen eller 27,6 % om inte den generella 
hänsynen tas med.

Uppvidinge
Formellt skyddad skog, ca   5 000 ha
Frivilliga avsättningar, ca    5 000 ha

Totalt ca 10 000 ha och 10% därutöver 
Lågproducerande bestånd, ca    5 000 ha
Generell hänsyn, ca     5 000 ha

Skogsstyrelsens definitioner till de olika kategorierna är följande:
Generell hänsyn när den hänsyn som ska tas till natur/kultur vid alla skogliga 
åtgärder, dels enligt Skogsvårdslagens 30§, dels enligt de båda skogliga miljöcer-
tifieringarna FSC och PFSC,

Frivilliga avsättningar är dels precis som det låter något som skogsägare sparar 
sedan tidigare, dels ingående i de båda skogliga miljöcertifieringarna med minst 
5 % av skogsarealen vilket som ett genomsnitt i praktiken blivit 7 %.

Impediment är den svenska och finska skogliga gamla benämningen på skogs 
som ej producerar 1 m3sk (1 kubikmeter) per hektar och år. Skogliga åtgärder i 
skog som klassas som impediment är i Skogsvårdslagen förbjuden, SVL 13 §, och 
kan därmed anses som skyddad.
Idag används också på denna typ av mark benämningen
Lågproducerande skog, vilket idag är vedertaget i övriga Europa och som då inte 
gör undantag för detta när skyddade arealer redovisas.

Med ledning av ovanstående anser därför kommunen att målet om skyddad 
skog är uppfyllt i Uppvidinge kommun.

Artskyddet

Det svenska artskyddet regleras främst i artskyddsförordningen och enligt denna 
är vissa växter och djur fridlysta. Det är förbjudet att skada dem eller deras livs-
miljö.

För skogsbruket innebär det att hänsyn ska tas vid alla skogliga åtgärder så att 
dessa arter kan fortleva i skogslandskapet. I artskyddsförordningen regleras både 
de internationella överenskommelserna och de svenska fridlysningsbestämmel-
serna. Dessa regler skiljer sig något åt i tillämpning eftersom de grundar sig dels 
på EU direktiv, dels på svensk lag. Båda regelverken säger dock att det är för-
bjudet att störa eller skada fridlysta arter.

Reglerna ska alltså säkra de fridlysta arternas bevarandestatus, inte enskilda indi-
vider. Alla utpekade arter aktualiserar därmed inte alltid artskyddsförordningen 
utan en bedömning ska göras kring artens bevarandestatus och hur den påverkas 
av den skogliga åtgärden.
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De internationellt fridlysta arterna finns i artskyddsförordningens bilaga 1 och 
de svenska arterna i bilaga 2. Alla vilda fåglar är berörda av de internationella 
reglerna, men för att underlätta det praktiska skogsbruket har vissa fågelarter 
pekats ut som prioriterade. Dessa återfinns i föreskrifterna till 30 § Skogsvårdsla-
gen, och då i bilaga 4. De flesta av våra större rovfåglar är listade och även våra 
skogs hönsfåglar. I listan anges också en motivering till varför arten är med, till 
exempel nationellt hotad, nära hotad eller globalt rödlistad art.

Mer information om artskyddet finns på webbsidor tillhörande Skogsstyrelsen, 
Artdatabanken och Naturvårdsverket.

Utmaningar för ett hållbart skogsbruk, nationellt och kommunalt.

Framöver är skogsindustrin utsatt för hård konkurrens om råvaran. För kli-
matets och bioekonomins skull behöver vi ta ut mer av skogen. Ett ökat trä-
byggnader i Norden och i världen har medfört brist på trävaror. Omställning i 
pappers- och massatillverkningen mot mer förpacknings- och hygienpapper och 
efterfrågan på sådant är en följd av att vi handlar mer på internet och befolk-
ningen blir äldre och använder mer hygienpapper. Det pågår därför ett skifte 
från tidningspapper till mer kartongpapper.  Plast och textilier går dessutom att 
tillverka av cellulosafiber. 

I denna konkurrens om hur vi ska använda skogen ska också finnas plats för 
sociala och s k mjuka värden. Skogen ska kunna användas av människorna för 
rekreation, friluftsliv, sport och idrott. Besöksnäringen på landsbygden bygger på 
upplevelsebaserade naturvärden i skogen. Vi behöver fungerande grön infra-
struktur för att arterna ska kunna överleva och spridas och ge förutsättningar för 
ekosystemtjänster, dvs de produkter och tjänster som skogen ger oss människor.

En annan viktig faktor för skogen i södra Sverige är den yttre påverkan av miljö- 
och klimatfaktorer. Osäkerheten om granbarkborren är stor om det blir flera 
torra somrar i rad och grundvattennivåerna fortsatt låga. Årsnederbörden i östra 
Sverige och inom Uppvidinge kommun är generellt lägre (500–700 mm) än i väs-
tra Sverige med nivåer på ca 1100 mm per år. Detta påverkar helt klart tillväxten. 

Denna bakgrund och detta läge gör att skogen i Uppvidinge kommun är en 
mycket viktig resurs som behöver förvaltas och skötas på ett hållbart sätt för 
kommande generationer.

Koppling till översiktsplanens vision och mål: (se vidare sidor 9-13)

Mål 4: Expansivt och diversifierat näringsliv
Fler företag på landsbygden, bioekonomisk strategi för hållbart samhälle.

Mål 5: Framtida transportinfrastruktur
Vägnätet måste ha bärighet för den stora mängd tung trafik, t ex 
virkestransporter

Mål 6: Friluftsliv för god folkhälsa
Rekreation och motion i närbelägna skogar

Mål 7: Öppet landskaps och biologisk mångfald
Mer lövträdsrika skogar gynnar artrikedomen och gör landskapet ljusare.

Mål 8: Kulturmiljö som attraktion i en växande besöksnäring
Skog och vildmark är outnyttjade resurser i en växande besöksnäring.

Mål 9: Energi och klimat
Skogen ger grön, förnyelsebar produktion av biobränsle och vindkraft.
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Steg på vägen till ett hållbart skogsbruk, några exempel

Biologisk mångfald
När skogarna domineras av barrskog påverkas den biologiska mångfalden. Det 
är därför viktigt att bevara lövträdsbestånden och de lövträdsrika skogarna som 
finns inom kommunen. Användning av mer lövträd i kombination med bland-
skogar gör också landskapet ljusare. I kommunens östra del, mot Kalmar läns-
gränsen, är också lövinslaget 15 % och i västra delen 10 %. 

Ståndortsanpassning
Fler trädslag i skogen gynnar biologisk mångfald. För produktionen är det lika 
viktigt att använda rätt träslag på rätt mark. Gran som planteras på fel mark får 
ett grunt rotsystem och blir därför både extra stormkänslig och särskilt utsatt för 
granbarkborre. Blir det därtill en torr vår och sommar med brist på vatten kom-
mer angreppen av barkborre att kulminera. 

Många skogsmarker är mer lämpade för tall, till exempel marker med torr och 
grusig moränmark i underlaget. Tallen bildar en pålrot och blir därför mer storm-
känslig och kan söka vatten djupare i jordlagren. Efterfrågan på tall respektive 
gran fluktuerar över konjunkturerna. 

Det nationella projektet ”Mera tall” och trenden att skogsföryngra med tall i stäl-
let för gran har nu fått genomslag och medfört att det idag planteras ca 30% tall 
jämfört med tidigare med endast 5% tall. Viltskadorna på unga tallplanteringar 
har blivit mindre, men det innebär ändå att viltstammarna
måste hållas stabila för att vi ska kunna ha mer tall och lövträd i landskapet.  
Särskild uppmärksamhet måste ägnas kronhjortens utbredning i södra Sverige. 
Potentialen i rätt ståndortsanpassning kan på nationell nivå vara så stor som 4–5 
milj. m3 per år på grund av rätt trädslagsval.

Aktiv förvaltning och förädling av råvaran
Idag finns bara 10–15 företag kvar som förädlar skogens råvara och kommunen 
har tappat alla sågverk. Vi förbrukar idag mer träråvara än för 50 år sedan. Länet 
har också visat att trä kan användas vid husbyggena inte enbart i villor utan ock-
så i flervåningshus.  Att trä kan vara ett hållbart byggnadsmaterial framgår inte 
minst av Granhults kyrka, vilken uppfördes på 1200-talet.

Skogsproduktionen ökar också genom att göra rätt sak vid rätt tidpunkt avseende 
röjning, gallring och avverkning, dvs en aktiv förvaltning.

Kommunens ställningstagande för skogen i Uppvidinge 

-Skogen som produktionsresurs bör kunna öka med minst 30 % främst genom 
effektivare förvaltning, gallring och röjning i rätt tid, snabbare föryngringsåtgär-
der med förädlat plantmaterial och rätt trädslagsval.
-Den biologiska mångfalden ska öka i förhållande till dagens situation. 

-För att minska CO2 utsläppen är det viktigt att en ökad bindning av CO2 i sko-
gen kan ske genom ökad produktion.

-Viltförvaltningen i Uppvidinges skogar ska vara klövviltstammar som inte är 
större än att ett effektivt och ekonomiskt skogsbruk kan bedrivas under iaktta-
gande av att för marken rätt trädslag kan användas vid föryngring. Därtill att 
alla lövträdsslagen skall kunna växa upp och bli trädbildande, vilket är mycket 
viktigt för den biologiska mångfalden.

För att målen ska nås är markägarna de viktigaste aktörerna och det gäller alla 
kategorier av ägare.

1.  Riktlinjer allmänt för kommunens eget skogsinnehav
En långsiktig inriktning av kommunens skogsinnehav är att skogarna ska förval-
tas aktivt med syfte att ge hög avkastning och vara så anpassat till ekologi och 



44

naturvård att det kan certifieras enligt rådande certifieringssystem.  (Produk-
tionshöjande åtgärder kan vara förädlat plantmaterial, näring genom asktillförsel, 
stängsling m.m.)

2. Riktlinjer för kommunens egna tätortsnära skogar
De tätortsnära skogarna är särskilt viktiga att sköta på ett sätt så det uppstår både 
rekreationsvärden och områden med stor biologisk mångfald.  Den långsiktiga 
inriktningen av dessa skogar är att det i huvudsak tillämpas ett hyggesfritt skogs-
bruk genom blädning, luckhuggning och skärmar. Därigenom får man inte några 
kala områden och människor kan uppleva att skogskänslan finns kvar.
3. Riktlinjer i övrigt för all skogsmark i kommunen
Bevara och anpassa skötseln i kraftledningsgatorna då dessa också är viktiga för 
foderproduktion för viltet.

Skapa siktlinjer i landskapet vid till exempel utblickar över sjöar eller andra 
vackra områden genom försiktiga röjningar och utglesning av träd på sådant sätt 
att strandzonerna fortsatt kan utgöra refuger och spridningszoner för växt-och 
djurlivet.

Sådana exempel är utmed vägen Åseda - Älghult, vid byn Marshult öppnar sig 
landskapet och med viss utglesning av skogshagarna kan man även se Marshul-
tasjön. Mellan Älghult och Lenhovda strax väster Sävsjöström, ligger Sjöasjö där 
siktröjning mot sjön också är önskvärd.

I kommunen finns ett antal ek-områden och gamla hamlade träd som bör beak-
tas ur många aspekter. Ekarna återfinns i både ängsmarker och i urbana miljöer, 
t ex tätorternas parker. Ek har mycket stor betydelse för biologisk mångfald och 
speciellt äldre träd. Ett stort antal arter, främst insekter och lavar är beroende av 
dessa. Det är viktigt att dessa tas hänsyn till och bevaras vid exploateringar.
I kommunen finns också ett stort antal hamlade träd som är rester av lövtäkt 
i äldre tiders lantbruk. Det finns minst 1500 träd, främst i de östra delarna av 
kommunen. De har stor betydelse för biologisk mångfald och utnyttjas av flera 
artgrupper. Samtidigt utgör de gamla ekarna och de hamlade träden också vikti-
ga kulturmarkörer i Uppvidinges samhällen och byar som idag ligger som öar i 
barrskogshavet.

Landsbygd och miljö - Jordbruk

Jordbruk - ett öppet landskap med biologisk mångfald

Det öppna landskapet har precis som i andra delar av vårt land minskat i om-
fattning. Små jordbruk är inte längre lönsamma. Hästhållningen visar däremot 
ett ökat intresse, vilket bidrar till att hålla betesmarker och vallar öppna. Även 
extensivt nötkreatursbete och fårhållning är gynnsamt för det öppna landskapet 
och gynnar en artrik flora. Förutsättningarna för s k ekojordbruk med bete och 
boskapsskötsel är stora i kommunen.

Djurbesättningarna håller landskapet öppet

För att möta klimatförändringarna måste samhället ställa om så att livsmed-
elsproduktionen kan ske mer lokalt. Befintliga vallar kan i kristider uppodlas 
för spannmålsproduktion.  Hagar och ängsmarker kan ge ytterligare foder till 
köttdjuren. Dessvärre minskar mjölkdjursbesättningarna generellt i landet och i 
kommunen finns endast 5 företag kvar med mjölkproduktion. Det finns dock ett 
flertal köttdjursbesättningar med egen uppfödning med amkor och dessa produ-
center är synnerligen viktiga för landskapets öppethållande. Detsamma gäller de 
större eller mindre fårbesättningarna som bidrar till landskapets öppethållande.
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Öppet landskap – ljusare landskapsbild

Största hotet mot det öppna landskapet är idag skogsplantering och kommunen 
anser därför att detta så långt möjligt måste undvikas. De kvarvarande öppna 
markerna är betydelsefulla i Uppvidinge eftersom landskapet i övrigt består av 
så mycket skog. Utmed frekventerade och allmänna vägar blir upplevelsen av 
dessa landskap mer märkbar då de ger utblickar över sjöar, byar och bebyggelse.

Den produktiva jordbruksmarken, vilken i kommunen omfattar ca 95 583 ha 
(2015) av den totala åker- och betesmarken är idag betydelsefull också ur ett 
självförsörjningsperspektiv. Det finns utslag i Miljööverdomstolen som pekar på 
att jordbruksmark inte ska tas i anspråk för bebyggelse. Undagtag kan göras om 
man kan peka på en stor samhällsnytta.

Några platser med öppet landskap väl värda att fortsatt hålla öppna, även ur 
perspektivet vacker landskapsbild, finns utmed följande vägavsnitt:

-Marhult, Vägershult, Nottebäck och Norrhult utmed riksväg 31. 
-Badeboda och Sjöatorp utmed riksväg 23/37.
-Skeda utmed vägen mellan Åseda och Nottebäck. 
-Össjöbolavägen   nordväst om Åseda med de värdefulla ängs- och hagmarkerna 
i byarna Gassgöljhult och Göljhult. (Riksintresse naturvård)
-Norramåla och Marshult utmed länsvägen Älghult-Åseda 
-Hältekärr
-Svartshult, Hageskruv och Sävsjö säteri utmed länsvägen Älghult-Lenhovda.
-Yggesryd – Toratorp – Skögle – Sissihult – Hult – Stubbetorp – Källeflaga – Stora 
och Lilla Holm-Hällgakulla- Skrivaretorp, alla norr och nordost om Åseda mot 
kommungränsen Vetlanda.
-Hohult- Suletorp- Hättemåla – Lundby – Ryd –Flackemåla – Botillabno- Bock-
askruv, alla nordost om Alstermo och utmed vägarna som förbinder Alstermo 
med Älghult och Fröseke.  (Riksintresse för naturvård) 
-Varshult, Ålatorp, Mörtelek, Mada, Svenshult. Stokchilt,
-Boresjö - Ösjöbol

Kommunens ställningstagande för jordbruksmarken i Uppvidinge

-Befintlig åker och betesmark bör bevaras och därför bör skogsplantering inte ske 
på sådan mark i synnerhet inte i omedelbar närhet av sammanhållen bebyggelse 
på landsbygden eller inom byar av kulturhistoriskt värde (utpekade i det kom-
munala kulturvårdsprogrammet).  Om en skog ska få vara certifierad får skog 
inte planteras på åkrar som är mindre än 0,5 ha.

-Plantering av skog bör heller inte ske inom de fortfarande öppna marker som 
upplevs utmed de allmänna vägarna och i synnerhet inte utmed riksvägarna och 
länsvägarna. Jämför områdena ovan.

Landsbygden- obegränsad resurs för boende idag och i morgon 

På landsbygden kan man få ett fritt och naturnära boende som kan kombineras 
med mindre företagsverksamhet t ex inom hantverks- och/eller besöksnäring. 
Tomtstorlek kan anpassas efter landskapets förutsättningar och byggnadsstil kan 
variera, dock gärna med anpassning till närliggande och rådande byggnadstradi-
tion.

Reglering av ny bebyggelse på landsbygden

Ny bebyggelse på landsbygden och i de mindre samhällena som inte klassats 
som tätorter (dvs mindre än 200 invånare), regleras i huvudsak genom Plan- och 
bygglagen, med eller utan bygglov eller s k anmälningsplikt.  Utöver bygglov 
behövs ofta också tillstånd enligt andra lagrum, till exempel dispens från Strand-
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skyddet, anmälan om godkänd avloppsanordning, tillstånd till utfart på allmän 
väg.  När dessa tillstånd behövs beror givetvis på den enskildes val av plats och 
tomt för byggnation.
När ny bebyggelse lokaliseras inom byar av kulturhistoriskt värde är det angelä-
get att ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen.

Orterna Lindshammar, Sävsjöström och Fröseke klassas numera inte som tätorter 
och torde därför inte kräva detaljplan. Bygglov är dock nödvändigt då de torde 
utgöra sammanhållen bebyggelse med mer än 10–20 hus som gränsar till varan-
dra.

Bygglovfritt: Utanför sammanhållen bebyggelse får man utan bygglov göra 
mindre tillbyggnader av bostadshus och uppföra komplementbyggnader. At-
tefallshus om max 25 m2   klassas som komplementbyggnader. Sammanhållen 
bebyggelse regleras direkt i lagstiftningen, se PBL 1 kap 4§.

Byggnader som behövs för jord- och skogsnäringarnas behov är också bygglov-
befriade, men kan ev. behöva ha tillstånd enligt andra lagar, t ex miljöbalken, 
väglagen.

I miljöbalkens paragrafer om strandskydd finns numera en särskild möjlighet 
att bygga med stöd av de s k LIS reglerna om landsbygdsutveckling i sjönära 
lägen.  Detta förutsätter dock att kommunen i sin översiktsplan pekat ut vilka 
områden och sjöar där bestämmelserna ska kunna tillämpas. Se vidare om de 
utpekade områdena i detta kapitel om LIS.

Koppling till översiktsplanens vision och mål (se vidare sid. 9-13) 

Mål 2.   Hållbara och attraktiva bostäder och boendemiljöer
 Landsbygden kan erbjuda attraktiva och naturnära boendemiljöer.

Mål 6:   Friluftsliv för god folkhälsa
 Friluftsliv och motion i vackra naturmiljöer

Mål 7:   Öppet landskap och biologisk mångfald
 Jordbruk med bete och boskapsskötsel gynnar den biologiska 
 mångfalden.

Mål 8: Kulturmiljö som attraktion i en växande besöksnäring
 Landsbygden erbjuder genuina kulturmiljöer för besöksnäringen.
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2.6 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)

Bakgrund och gällande regelverk
Regler om strandskydd har sin grund i 1940-talet då man kom till insikt om att 
tillgängligheten till våra stränder kunde äventyras av för mycket fritidshus all-
deles invid stränderna.  Ett visst skydd skapades redan 1947 i dåvarande bygg-
nadslagen som gav länsstyrelserna möjlighet att förbjuda bebyggelse utanför 
planlagda områden. Moderna regler om strandskydd tillkom 1975 i dåvarande 
naturvårdslagen. Då infördes ett generellt förbud att bygga vid stränderna vid 
både kusterna och i inlandet. Möjlighet att söka dispens från förbudet skapades 
dock.  1994 skärptes detta förbud genom att också ge skydd för växt- och djurli-
vet vid stränderna.  Under åren sedan dess har det framförts mycket kritik mot 
strandskyddsreglerna, framför allt att de tillämpas olika i olika län och kommu-
ner. Flera utredningar kom så småningom fram till en ny strandskyddslagstift-
ning som trädde ikraft 2009 - 2010.

Enligt den nya lagstiftningen infördes regler i syfte att främja utvecklingen på 
landsbygden. Tanken var att det skulle bli lättare för glesbygdskommuner att ge 
dispens för ny bebyggelse i strandnära lägen om det samtidigt gynnade ut-
vecklingen på landsbygden. Det kunde exempelvis bidra till att upprätthålla ett 
ekonomiskt och personellt underlag för olika former av kommersiell och offentlig 
service.  Strandskyddets båda syften om dels tillgänglighet för allmänheten och 
det rörliga friluftslivet, dels skydd för växt-och djurlivet vid stränderna skall 
dock fortfarande kunna uppfyllas.

För att Landsbygdsutveckling i strandnära lägen enligt definition i Miljöbalken 7 
kap 18 § a-f ska kunna åberopas krävs att sådana områden har pekats ut i kom-
munens översiktsplan. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande 
när man prövar dispenser eller upphävande av strandskydd och kommunen ska 
kunna motivera beslutet i varje enskilt fall. Det innebär att utöver de sex särskilda 
skälen i 18 c§   kan man också åberopa de två särskilda skälen som finns i 18 d § 
inom ett utpekat LIS-område. Det första av dessa ”LIS-skäl” handlar om att bygg-
naden, verksamheten eller anläggningen ska bidra till utvecklingen av lands-
bygden. Det andra skälet gäller för enstaka en- eller tvåbostadshus och då får 
man beakta om huset avses uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
Syftet är här att motverka ostrukturerad bebyggelseutveckling och i stället främja 
en mer sammanhållen bebyggelse. Alla kommunala beslut ska inom tre veckor 
granskas av Länsstyrelsen som bedömer om det eventuellt ska ske en överpröv-
ning av beslutet. 

Hittillsvarande tillämpning
I kommunens nu gällande översiktsplan från 2011 har utpekats nio områden   
möjliga för LIS-bebyggelse. Dessa redovisas med kartor samt beskrivningar. 
Därtill omnämndes ytterligare 17 sjöar som skulle kunna komma ifråga. Över-
siktsplanen noterade dock att vid nästa aktualitetsprövning göra en uppföljning 
av samtliga nämnda sjöar för att utvärdera efterfrågan inom LIS-områdena.

Uppvidinge kommun kan nu konstatera att av tre prövade fall efter 2012 där 
kommunen givit dispens samtliga tre upphävts av Länsstyrelsen. Orsakerna 
har varit följande: I ett fall ansågs att man borde bygga längre bort från stranden 
(300 m), ett annat fall föreslogs byggandet på ”fel sida” av en väg, i ett tredje fall 
ansågs tomt och hus komma för nära fornminen.
Kommunens strategi och ställningstagande
Ett viktigt fokusområde för kommunen är boende och boendekvalitet. Det är i 
princip den allra viktigaste faktorn för att kunna locka både inpendlare och nya 
invånare att bosätta sig i kommunen. Många söker då naturnära och sjönära 
platser för sitt boende och därför är det mycket viktigt med ett utbud av sådana 
möjliga bebyggelseplatser.

Översiktsplanen visar därför på ett flertal möjliga områden, varav samtliga områ-
den från gällande ÖP finns kvar och därtill ett antal nya områden.
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Översiktsplanen pekar inte ut specifika tomtplatser inom LIS-områdena. Det är 
varje sökande som föreslår en tomtplats och kommunen skall då vara behjälplig 
med att granska huruvida eventuellt konkurrerande intressen finns på platsen, t 
ex fornminnen eller stora natur- och kulturvärden.

Kriterier för val av LIS-sjöar
A. Bebyggt område eller bebyggda omgivningar.  Ur ett kommunalt perspektiv 
måste landsbygd kunna definieras så att det redan finns en viss bebyggelse, ett 
visst antal hus eller en by bildning på platsen så att man verkligen kan tala om att 
landsbygden just där skulle kunna utvecklas.

B.  Rimligt avstånd till ort/ samhälle med service. Om avståndet till närmaste 
större ort eller samhälle med viss service som t ex dagligvarubutik, inte är alltför 
stort och helst inte överstiger 10 km kan det vara positivt för en sökande att vilja 
bygga.  Är det kort avstånd till en större ort med mer fullservice, t ex Åseda, Len-
hovda m fl är det naturligtvis en fördel.

C.  Främja en sammanhållen bebyggelse och bygga i direkt anslutning till 
befintlig bebyggelse. Ett av de nya särskilda skälen är att motverka en olämplig 
struktur av bebyggelsen varför närheten till befintliga hus därför kan vara skäl att 
ge dispens.

D. Positiva värden i natur- och kulturlandskapet. Natursköna platser är alltid 
mer attraktiva att bygga och bosätta sig i.  Värdena får dock inte gå förlorade 
utan förutsättningen är att värdena kan behållas och inte skadas.

Älgasjön
Norr om befintlig camping och kom-
munens badplats är avstyckat sju 
tomter, varav ett antal är bebyggda. 
Terrängen är brant ned mot sjön men 
kan ändå erbjuda tomter i sydvästläge. 
Inom campingens fastighet och på norr-
sidan av den lilla viken kan strandnära 
stugor för uthyrning vara lämpligt. 

Kriterierna A, B och D upfyllda

Motivering: I det utpekade området 
finns inga dokumenterade värden för 
natur- och kulturvård. Genom befintlig bebyggelse kan området sägas vara ian-
språktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Infrastruktur i form av vägar finns på platsen och området ligger förhållandevis 
nära Älghults samhälle där viss service finns tillgänglig. Ytterligare bebyggelse 
kommer att öka underlaget för fortsatta service i Älghult.
Riktlinjer: En zon om minst 30 meter närmast stranden ska hållas byggnadsfri 
och vara tillgänglig för det rörliga friluftslivet.
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Uvasjön
Frösekes samhälle har Uvasjön i öster. 
Längs med norra sidan av sjön löper 
en gammal järnvägsbank, idag be-
nämnd Smedtorpsvägen. Idag finns 
några sentida fritidshus utmed vägen 
och plats finns för fler. Läget är attrak-
tivt mot söder över sjön. I anslutning 
till badplatsen kan småstugor för 
uthyrning vara möjligt.  Några kända 
värden från natur- och kultursynpunk-
ter är inte dokumenterade.  Uvasjöns 
badplats är vackert belägen och välbe-
sökt under sommaren. 

Kriterierna A, B och D uppfyllda

Motivering: Frösekes samhälle är numera inte klassat som tätort då folkmängden 
har successivt minskat och är nu mindre än 200. En utbyggnad av bostäder eller 
fritidshus skulle kunna bidra med underlag för fortsatt service i samhället. En 
tänkt bebyggelse avskiljs från strandlinjen genom befintliga järnvägsbank och 
området närmast stranden blir därmed tillgängligt för allmänheten.

Möckeln samt Lillasjö och Lången
I byn Johanstorp möts tre långsmala 
sjöar- Lillasjö, Lången samt Smalingen, 
sistnämnda en del av sjön Möckelns 
norra del. Utmed denna sjös västra 
strand finns befintlig fritidsbebyggelse, 
utbyggd enligt en detaljplan. Lillasjö 
och Lången, har någon bebyggelse 
i dess södra respektive norra del. I 
området finns inga dokumenterade 
värdefulla områden från natur- och 
kultursynpunkt. Avstånd till Lenhovda 
eller Kosta är cirka 12 km. 

Kriterierna A och C uppfyllda

Motivering: En komplettering av befintlig bebyggelse gynnar både infrastruktur 
och ger underlag för service. Områdets attraktivitet är stor då man får tillgång till 
tre sjöar, t ex för fiske och friluftsliv.
Riktlinjer: Ny bebyggelse vid sjön Möckeln ska placeras på samma avstånd från 
vattnet som befintlig. Vid de två andra sjöarna ska ny bebyggelse placeras i an-
slutning till befintliga hus och så att stränderna fortsatt blir tillgängliga.
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Madkroken
Utmed Madkrokens nordöstra 
strand, mellan Sandvik (Nottebäck) 
och Åkvarn vid kommungränsen 
går en mindre väg. Området mellan 
vägen och vattnet är på mer än 
halva sträckan redan i ianspråktaget 
genom avstyckade tomter för fri-
tids- eller permanentboende. varav 
cirka 20 är bebyggda. Flera av dessa 
ligger inom strandområdet med 
mindre än 20 meter till sjön. Det 
finns dock plats för ytterligare 10 
tomter då området med sitt väster-
läge får anses mycket attraktivt. Några kända natur-och kulturvärden finns inte 
på platsen. 

Kriterierna A, B, C och D är uppfyllda

Motivering: Genom den befintliga bebyggelsen får området anses redan i 
ianspråktaget. Området har ett bra läge sett ur pendlingssynpunkt då Notte-
bäckskrysset med sin bussterminal ligger alldeles i närheten och ger möjligheter 
för till exempel arbete i Växjö eller Vetlanda. Närmsta ort med tillgänglig service 
är Norrhult-Klavreström, på ett avstånd av 6 km. En utbyggnad här kan bidra till 
ökat underlag för service i dessa samhällen.
Riktlinjer: Markområdet är delvis relativt lågt beläget, ca 2–3 meter över vatten-
nivå varför hänsyn till översvämningsrisk måste tas. Madkroken med omgiv-
ningar har stora landskapsmässiga och biologiska värden som det ska tas hänsyn 
till. Vid strandkanten förekommer ett område med blocksten (klapperstensfält?)  
som ska undantas från exploatering. För att säkerställa dessa riktlinjer bör hela 
området- befintlig och ny bebyggelse - regleras med detaljplan.

Säljens västra strand
Cirka fem km från Åseda norrut 
ligger Tångabo och om man följer 
vägen ut till sjön Säljen kommer man 
till Uvekull. Längs med vägen, som 
följer Säljens västra strand, ligger ett 
20 tal mindre fritidshus. Hälften av 
stugorna ligger på den branta sidan 
av vägen och ned mot sjön. Eftersom 
området är så närbeläget till Åseda 
har det en viss attraktivitet och det 
kan finnas plats för ytterligare stugor 
med begränsad yta. Området kan 
behöva regleras med ny detaljplan.

Kriterierna A, B och C är uppfyllda

Motivering: Stora delar av området är 
ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syf-
ten. Området ligger på ett behändigt avstånd från Åseda och nya fritidsboende 
kan ge mer underlag för gemensam service. Dokumenterade natur- eller kultur-
värden finns inte i området.
Riktlinjer: Ny bebyggelse ska i första hand uppföras väster om vägen. På östra 
sidan vägen ned mot sjön kan möjligen några lucktomter bebyggas. För att bibe-
hålla områdets karaktär bör endast mindre stugor tillåtas, 40–50 m2.



51

Säljens östra strand
Vid Säljens östra strand vid Yggersryd 
ligger närmast vattnet några spridda 
fritidshus. Sluttningen mellan sjön och 
landsvägen mot Näshult ligger vackert 
och består av dels öppna marker, dels 
smärre skogspartier med löv- och bland-
skog. En bebyggelse kan ge vackra utsik-
ter över den flikiga sjön och ger förutsätt-
ningar för läge med västersol. Vid Sjöryd 
ligger en vacker badplats. Området kan 
sägas fortsätta norrut in i Vetlanda kom-
mun och byarna Horseryd och Kullebo.

Kriterierna A, B och D är uppfyllda

Motivering: I området finns redan viss 
bebyggelse och med cykelavstånd till Åseda finns potential för utveckling av 
bebyggelsen. Landskapsbilden i området är vacker men några dokumenterade 
värden från natur- eller kultursynpunkt finns inte.

Riktlinjer: Ny bebyggelse placeras företrädesvis mellan de befintliga utmed 
strandlinjen.  En tillräckligt bred zon utmed vattnet ska vara tillgänglig för all-
mänheten liksom badviken i söder. De öppna landskapspartierna mellan stran-
den och Näshultsvägen bör i möjligaste mån lämnas fria från exploatering.

Juven
I den södra delen av sjön Juven vid 
Storborgen, strax öster om Sjömillan 
finns ett 10-tal stugor intill strandlinjen. 
Bakom dessa och öster om befintlig 
tomt vid Storborgen finns möjlighet att 
anlägga ytterligare tomter. Området lig-
ger på cykelavstånd från Åseda och lig-
ger förhållandevis nära riksväg 23/37, 
vilket i och för sig kan upplevas nega-
tivt.  Udden strax norr om Sjöborgen 
och Sjövik ligger längre från riksvägen 
skulle också kunna undersökas.

Kriterierna A, B och D är uppfyllda 

Motivering: Eftersom stora delar av strandlinjen redan är ianspråktagen skulle 
några stugor bakom dessa inte ytterligare påverka allmänhetens tillgänglighet 
och strandskyddets syften negativt. Närheten till Åseda gör att området kan ara 
attraktivt för permanentboende och cykelpendling till Åseda. Inom det utpekade 
området   finns inga dokumenterad kända natur eller kulturvärden.
Riktlinjer:  Ängs- och betesmarken vid Sjömillan bör undantas från exploatering. 
En zon om minst 20 meter från stranden ska hållas byggnadsfri vid ny bebyggel-
se vid Storborgen.
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Urasjö
Uranäs är en liten by med gammaldags 
odlingslandskap och ålderdomliga 
ekonomibyggnader som är uppmärk-
sammad i det regionala kulturmil-
jöprogrammet. Husen ligger längs 
med en bygata, nära och vackert vid 
sjöns sydöstra spets och nära Kalmar 
läns gräns. Närbelägna Kiasjön gör att 
området och byn har nära till sjöar och 
vatten. Kianäs är nästan en ö omfluten 
av Kiasjön och där ligger Trollberget 
med en vacker utsiktsplats I byn borde 
det vara möjlighet att hitta lämpliga 
tomter vackert belägna med utsikt över 
sjön. Avstånd till närmaste samhälle 
med service är dessvärre lite långt och 
cirka två mil till Åseda. Till Fagerhult inom Högsby kommun i Kalmar län är 
avståndet dock endast fem km. 

Kriterierna A och D är uppfyllda

Motivering: Området och byn Uranäs kan ha en potential för ytterligare fritids-
hus om dessa placeras varsamt i landskapet och miljön och ges en utformning 
som följer den lokala byggnadstraditionen.

Idesjö
Idesjön har givit namn till byn Ideboås 
och ligger 7–8 km öster om Älghult. Ut-
med sjöns östra stränder ligger Ekback-
en, med naturskönt landskap och ett 
antal gårdar utmed byvägen. Omgiv-
ningarna här är lövskogsrika. Natur-
reservatet Ideboås ligger den andra 
sidan byn, i sydväst ned mot Älgasjön. 
Själva byn Ideboås är ganska stor och 
har en intressant historia med kvarn, 
såg, kraftverk, glasbruk, affär och skola. 
Kulturlandskapet är ännu ganska öppet 
och framför allt omväxlande med vack-
ra mangårdsbyggnader.

Kriterierna A, B, C och D är uppfyllda 

Motivering: Miljön med dess historia torde vara attraktiv för ytterligare bebyg-
gelse. Möjligheter finns för enskilt liggande tomter men även för kompletteringar 
nära befintliga hus.
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Sandsjön
I den sydligaste änden av Sandsjön ligger 
byn Ålhult med levande kulturlandskap 
som ligger högt över sjön. Här finns vid 
sjöns västra strand en viss bebyggelse både 
för fritids- och permanentboende, uppförd 
på senare år. Sandsjön är en förhållandevis 
stor sjö, ungefär 3 km lång men storleken 
på sjön upplevs inte i byn.  I byn Ålhult 
kan det vara möjligt att komplettera och 
skapa tomter både nära sjön och längre 
ifrån med högt utsiktsläge över sjön. När-
maste samhälle är Kosta i Lessebo kom-
mun, med cirka 6–7 km dit. 

Kriterierna A, B, C och D är uppfyllda 

Motivering: Miljön och läget torde vara attraktivt för byggande. Möjligheter 
finns för både enskilt liggande tomter och för kompletteringar nära befintliga 
hus. Dessa bör dock inpassas väl i den vackra naturmiljön.

Holmasjön
Holmasjön- 1,5 km sydväst om Herråkra har 
redan en detaljplan med fritidsbebyggelse 
vid sjöns västra strand, söder Holmahult och 
nära gränsen mot Växjö kommun.  Där finns 
idag ca 20 fritidshus, en del relativt nybyggda 
tillsammans med en del äldre gårdsbebyg-
gelse.  Husen, varav en del ligger    ganska 
högt, ligger vackert med utsikt över sjön.  I 
den mån detaljplanen har fler tomter finns 
möjlighet till utökning av området. Nackde-
len är att området ligger förhållandevis långt 
från större tätorter, ca 1,5 mil från Lenhovda, 
nästan tre mil från Lessebo och ca tre km från 
Herråkra. Avståndet och det avlägsna läget 
kan dock för vissa vara positivt. 

Kriterierna A och D är uppfyllda 

Motivering: Den förhållandevis stora ansamlingen av fritidshus gör att området 
kan ha en viss attraktivitet. En utökning av bebyggelsen borde dock kunna ske 
utan åberopande av LIS-skälen. Däremot kan fler hus effektuera frågor om VA.
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Lenhovdasjön
Lenhovdasjön ligger i samhället och 
bör göras mer tillgänglig både för 
bebyggelse och för strövstigar runt 
sjön. Vid Singelstorpa i sydöst ligger 
naturreservatet Singelstorpa myr. 
Runt sjön finns möjligheter att skapa 
flera tomter för bebyggelse. Fördelen 
är att VA- frågorna i anslutning till ny 
bebyggelse skulle kunna lösas i ramen 
för det kommunala verksamhetsområ-
det för VA. 

Kriterierna: A, B och D är uppfyllda 

Motivering: De särskilda skälen för 
LIS-bebyggelse kan tillämpas även i och i anslutning till tätorter. Lenhovdasjön 
kan också göras mer tillgänglig för sport och friluftsliv vilket kan kräva anlägg-
ningar nära sjön.

Alstern
Sävsjöström är ett gammalt järnvägssam-
hälle som ligger vackert vid den stora sjön 
Alstern. Spåren efter denna kulturhistoris-
ka epok är fortfarande synbara i landska-
pet. Om givningarna till sjön är bitvis av 
Norrlandskaraktär men det lilla samhället 
i sydöst kan erbjuda fler tomtplatser med 
utsikter i västläger över sjön. Sjön är regle-
rad men de mest strandnära områdena bör 
göras mer tillgängliga för fiske, kanotning 
och rörligt friluftsliv. Avståndet till Len-
hovda är 8–9 km.

Kriterierna A, B, C och D är uppfyllda

Motivering och riktlinjer: Ny bebyggelse bör anpassas till den befintliga struk-
turen på samhället. De stora fria områdena nära sjön har kapacitet för allehanda 
sport och friluftsaktiviteter.

Åmen
Sjön Åmen kan sägas vara den sydligas-
te tarmen av Alstern. Här ligger byarna 
Östraby och Västraby med Åmatorp på 
ömse sidor om den långsmala sjön. By-
arna har en lång historia från 1500-talet. 
Här har funnits kvarn och såg, glasbruk, 
arbetarbostäder och skola.  Västraby och 
Åmatorp bildar en bebyggelseklunga 
som ligger lite längre från sjön. I byn 
Östraby med västerläge över sjö, ligger 
några gårdar utmed byvägen, vilken del-
vis går nära sjön. Här bör finnas möjlig-
het att komplettera bebyggelsen. Byarna 
ligger cirka 5 km från Lenhovda.

Kriterierna A, B, C och D är uppfyllda 
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Motivering och riktlinjer:  Nya tomter bör lokaliseras till Östraby och placeras 
varsamt i landskapet med hänsyn tagen också till lokal byggnadstradition. Nya 
tomter skulle också kunna skapas vid eller i anslutning till Österviks bebyggelse 
utmed gamla landsvägen. 

Norrsjön
Stränderna utmed Norrsjön i anslutning till 
samhällena Norrhult och Klavreström kan på 
flera ställen vara lämpliga platser för attraktiv 
sjönära bebyggelse.  Inte minst på den udde 
som ligger rakt norr om Norrhulta ö och 
skiljs från denna genom Breda sund. Här bör 
en bebyggelse detaljplaneläggas och kan vara 
lämplig för såväl fritid- som helårsboende.

Kriterierna A, B och D är uppfyllda

Motivering: Norrhult och Klavreström har 
ett strategiskt läge utmed riksväg 31 och på förhållandevis rimligt avstånd från 
Växjö. Fler attraktiva lägen utmed Norrsjön finns nedanför den gamla järnvägs-
vallen, som numera är cykelled till Åseda.
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2.7. Vatten och vattenförvaltning

Vattenförsörjning

Vatten är en av våra viktigaste naturresurser som vi har lätt att ta för given. På 
senare år har förståelsen ökat för att denna resurs måste värnas om och vårdas i 
ett hållbart samhälle. Vatten har också ett stort värde genom att det ger möjlighet 
till upplevelser och ett aktivt friluftsliv.

Kommunen berörs av fyra större vattendrag som har sina källflöden här. Det är 
avrinningsområdena för 1. Mörrumsån, 2. Emån, 3. Alsterån och Ronnebyån. I 
mindre och mycket begränsad omfattning berörs även 5. Lyckebyån och 6. Ljung-
byån (se karta nästaföljande sida)

I kommunen finns 231 sjöar och minst 20 av dessa har en yta större än 1 km2. 
Kommunen har dock inga kommunala ytvattentäkter.

Statusklassningar för större sjöar, vattendrag, grundvatten och ytvatten finns att 
tillgå via Vatteninformation i Sverige (VISS). Här presenteras föreslagna och ge-
nomförda åtgärder för att förbättra statusen i vattnet. För att minska försurningen 
kalkar exempelvis Länsstyrelsen i Kronobergs län sjöar och vattendrag.

Tillgången på grundvatten är beroende av klimat och geologi på så sätt att grov-
korniga jordarter och sprickrika bergarter har bättre förutsättningar att magasine-
ra och transportera vatten. Särskilt gynnsamma avlagringar för grundvattentäk-
ter finns och kommunens vattenförsörjning är tillfredsställande då alla tätorterna 
försörjs med grundvattentäkter. För den framtida vattenförsörjningen finns också 
strategiska områden för reservvattentäkter.

Havs och vattenmyndigheten har under 2019 tagit fram ett förslag till ny vägled-
ning för att inrätta vattenskyddsområden, vilken föreslås träda ikraft i början av 
år 2020. Den nya vägledningen har förändringar i inriktningen som bygger på att 
specifika vattentäktszoner inte skall utpekas då de kan utgöra känslig informa-
tion och en säkerhetsrisk. För allmänna vattentäkter med ett uttag större än 10 m3 

eller som försörjer fler än 50 personer ska dock behovet av vattenskyddsområde 
utredas efter en riskbedömning.  Om en utredning visar att det inte behövs några 
föreskrifter för en vattentäkt så ska inte heller något vattenskyddsområde inrät-
tas.

Miljökvalitetsnormerna för vatten behandlas i kapitel 3 Hänsyn.
Vattenförsörjningen allmänt i kommunen innebär att ca 75% av invånarna är 
anslutna till kommunalt vatten och avlopp.  För tätorterna i kommunen finns 
fastställda verksamhetsområden inom vilka kommunen tillhandahåller dessa 
tjänster. Mindre utvidgningar eller förtätningar av bebyggelsen klaras idag ge-
nom att man ansluter till befintligt nät.

Kommunens målsättning är att sjöar, vattendrag och grundvatten ska uppnå den 
kvalitetsnivå som gäller enligt beslutade miljökvalitetsnormer.
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Avrinningsområdena för 1. Mörrumsån, 2. Emån, 3. Alsterån och Ronnebyån. I mindre och 
mycket begränsad omfattning berörs även 5. Lyckebyån och 6. Ljungbyån.
(Även mängden sjöar i kommunen syns på kartan)

Avloppsförsörjning

För en långsiktig hushållning med vattenresurserna och för att uppfylla EU:s 
vattendirektiv och miljökvalitetsnormerna för vatten måste det lokala nyttjandet 
av recipienter ses i ett mellankommunalt och regionalt perspektiv inom avrin-
ningsområdena.

Reningsverk med biologisk-kemisk rening finns i Åseda, Lenhovda, Norrhult 
och Alstermo. Övriga mindre orter har avloppsreningsverk med biologisk rening 
eller biodammar. Samtliga reningsverk är dimensionerade för fler personekviva-
lenter än som är anslutna.  Att successivt öka reningsgraden i vissa reningsverk 
är en fråga för hög prioritet, särskilt för Lenhovdas reningsverk.

Kommunen arbetar successivt för att åtgärda enskilda avloppslösningar som inte 
är godkända. 

Beträffande industrins avlopp så är samtliga industriers spillvatten anslutet till 
kommunens ledningsnät. Miljöbalken reglerar att industriernas avloppsvatten-
hantering skall åtgärdas av industrierna själva.

3.

1.

2.

4.
5.

6.

KLAVRESTRÖM NORRHULT

LINDSHAMMAR

ÅSEDA

LENHOVDA

SÄVSJÖSTRÖM

ÄLGHULT

ALSTERMO

FRÖSEKE
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Del 3   Hänsyn
Bestämmelserna i miljöbalken (MB), 3–4 kap, anger ett antal allmänna intressen 
som ska beaktas vid planering och beslut enligt plan- och bygglagen (PBL). Vissa 
av bestämmelserna i MB gäller områden av riksintresse. Enligt förordningen 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden med mera. som är 
knuten till miljöbalken, har de centrala myndighetsverken till uppgift att redovi-
sa vad de bedömer vara områden av riksintresse, det vill säga de ska redovisa an-
språk. Det är sedan kommunens uppgift att i sin översiktsplanering efter samråd 
med länsstyrelsen ta ställning till avgränsningarna och i sin planläggning se till 
att områdenas värden blir beaktade i tillräcklig utsträckning.

3.1 Riksintressen för naturvården 

Områden av riksintresse för naturvården utgör de mest värdefulla naturområ-
dena i ett nationellt perspektiv. Vid exploateringar skall hänsyn tas till dessa så 
att de inte påtagligt skadas. Inom Uppvidinge kommun finns 25 områden som 
Naturvårdsverket klassat som riksintresse för naturvården enligt Miljöbalken 3 
kap 6§.
Flera av dessa är redan skyddade som naturreservat (7 kap miljöbalken) och de 
flesta är samtidigt utpekade som Natura 2000-områden.
För områden som är naturreservat finns i regel upprättat en skötselplan med rikt-
linjer för områdets skötsel och vård. För Natura 2000-områdena finns upprättade 
s k Bevarandeplaner som på samma sätt ger anvisningar för områdets skötsel, 
vård och bevarande.
Av de 25 riksintresseområdena är det för närvarande 14 som inte är säkerställda 
som naturreservat eller Natura 2000. För närmare uppgifter och beskrivning av 
redan säkerställda riksintressen hänvisas till nämnda skötselplaner och bevaran-
deplaner som finns på Länsstyrelsens hemsida.

Nedan förtecknas riksintressen, skyddade antingen som naturreservat eller 
Natura 2000.

Singelstorps fly Gripagårdsflyet
Storasjöområdet
Lundby-Botillaboområdet
Stora fly, Stocksmyr, Bredafly, Källekulla mad
Libbhults ängar, Karryd-Lilla Heda
Mösjöhult – Måkatorp
Skäraskog
Varshult
Våraskruv
Rosenholm
Fagraholms fly
Merhultskärret
Ideboås
Alstermoområdet
Skäraskog
Merhultskärret

Därutöver anges även följande områden som skyddsvärda i Länsstyrelsens 
förslag Ekhorva 11 hektar ädellövskog, Horshaga fly 288 hektar myr, Vithult 
utökning med 20 hektar våtmark, Hovgård 17 hektar odlingslandskap.
Riksintressen som inte har skydd som reservat eller Natura 2000

Skäftesfallsplatån - Geologiskt intressant område med skurdalar, smältvatten-
rännor morän, isälvsstråk och myrar. 

Alsteråns dalgång mm - Fiskevatten med värdefullt öringsbestånd, bäckdalar 

Naturreservat Våraskruv, även bilden 
nedan
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med värdefull flora, mader, ravinen Uvakleva, rasbranter, kärr med myrlilja, 
slåtterängar vid Hönöström.
 
Grötåsen - Mäktig isälvsavlagring väster om sjön Åmen med markerade 
getryggsåsar. ”Grötfatet” är en markant ås grupp ca 15meter djup. Ett av de vack-
raste och mäktigaste åsnäten i regionen.

Helvetets trappor - Detta är en serie skvalrännor som bildats längs med kanten 
av den smältande inlandsisen. Erosionsformerna är ovanligt välutbildade och 
unika för regionen. 

Åseda - Åsedaområdet består av de fyra byarna Gassgöjhult, Torp, Göljhult och 
Strömsgärde med representativa ängs- och hagmarker. Det är nästan 300 hektar 
stort och ängarna är art- och individrika med rödlistade arter.

Vrånghult - Ålderdomligt odlingslandskap med naturliga betesmarker, flertal 
rösen, terrasserade åkrar, lie slagna gräsmarker med rik flora, bl a orkidéer. 

Hultåkra - Ålderdomlig by med mosaik av åkrar, slåtterängar och betesmarker, 
rik flora och kärr med myrlilja. 

Pikabol - Ålderdomligt och småskaligt odlingslandskap med naturbetesmarker 
och rik flora. 

Merhultskärret - Översilat och orört kärrområde med stor rikedom på känsliga 
och sällsynta arter. 

Stora fly - Omväxlande och orörd myr komplex med öppna mosseplan, gölar, 
starrkärr och gungflyn. 

Myr väster Mada - Representativt, väl utformad och opåverkad myr komplex. 

Gråstensmon (större del inom Kalmar län) - Framträdande dödislandskap, mer 
än 500 hektar, i stort sett orört och ett av de geologiskt mest intressanta områdena 
i södra Sverige. 

Kommunens ställningstagande riksintressen
Ett viktigt mål för kommunens naturvårdsarbete och för att bidra till uppfyllelsen 
av miljömålet om biologisk mångfald är att tillse att de riksintressen som inte re-
dan har ett fullgott skydd inte blir påtagligt skadade utan att värdena kan bestå.

Biotoper, som är särskilt viktiga för biologisk mångfald, är ängs-och betesmarker, 
skogar med lång trädkontinuitet samt orörda kärr-och myr komplex. Fortsatt 
hävd är ofta nödvändigt för att odlingslandskapets värden ska bestå, samt att 
dikningar inte sker som kan påverka kärrens och myrarnas flora och fauna. Det 
är också angeläget att områden med naturskog fortsatt kan utvecklas fritt.

Kommunen föreslår ingen ändrad markanvändning i översiktsplanen som kan 
hota riksintressena.

Natura 2000-områden
Inom kommunen finns det 23 Natura 2000 områden utsedda enligt EU:s habi-
tatdirektiv och två även enligt fågeldirektivet. Samtliga Natura 2000-områden är 
också av riksintresse enligt Miljöbalken 4 kap 8 §.
Tillståndsplikt gäller för åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka värdena 
både inom och i anslutning till områdena. Ingrepp som skadar kan endast tillåtas 
av regeringen och endast då det gäller ett väsentligt allmänintresse och det ge-
nomförs kompensationsåtgärder.
Bevarandeplanerna för Natura 2000-områdena finns tillgängliga på Länsstyrel-
sens hemsida.
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Natura 2000 områdena i Uppvidinge är följande:

Libbhults ängar   Singeltorps fly   Lundby
Rosenholm   Storasjöområdet  Stocksmyr
Fagraholms fly   Kärngölsområdet  Ideboås
Varshult   Bockaskruv   Uranäs
Tångsjö fly   Hohult    Uranäs   
Skärskog   Botillabo   Måketorp  
Vitthults urskog   Ryd    Mösjöhult  
Våraskruv   Suletorp      
   
Naturreservat
Inom kommunen finns idag 20 naturreservat. Flera av dessa ligger på Sveaskogs 
marker, (ofta f d domänreservat) men en del är också i kommunal, kyrklig eller 
privat ägande.

För reservaten upprättar Länsstyrelsen skötselplaner, vilka anger var det finns 
parkering och informationstavlor samt stigar och leder för allmänheten. För när-
mare beskrivning av områdena hänvisas till Länsstyrelsens hemsida.

Naturreservaten i Uppvidinge är följande:

Libbhults ängar  Änghults björkhage  Berga fly
Fagraholms fly  Tångsjö fly   Hedasjön
Vitthults urskog  Skäraskog   Getaryggarna
Soldatmossen  Ravinen   Ösjöbol
Våraskruv  Singeltorps fly   Ekhorva
Kärngölsområdet Storasjöområdet  Hinkaryd
Bockaskruv  Ideboås

Övriga områden av naturvårdsintresse 
I ett särskilt dokument, publicerat i form av en bok ”Kronobergs natur, Natur-
vårdsprogram för Kronobergs län” (Länsstyrelsen 1989), ibland kallad Uggle-
boken, finns upptaget 89 områden i Uppvidinge kommun som har värden ur 
aspekterna geologi, biologi, landskapsbild eller friluftsliv. Områdena är klassade 
i en tregradig skala, klass 1–3, där klass 1 är mest värdefullt.

Dessa områden finns inte i kommunens GIS-baserade kartunderlag utan endast i 
nämnda bok.

Nedan förtecknas områden med klass 1, dvs högst naturvärde och klass 2, högt 
naturvärde och utgör de resterande områden som idag inte är klassade som riks-
intresse eller Natura 2000 eller är säkerställda i form av naturreservat (avvikelser 
kan förekomma).

Områden ur ”Naturvårdsprogram för Kronobergs län”, klass 1 och 2. 

Nr 9 Änghultasjön, biologi, landskap 500 ha
Nr 11, Norrhults ö i Norrsjön, biologi, 16 ha
Nr 12 Madkroken, landskap, biologi, geologi, 270 ha inom kommunen
Nr 16 Skärsjön- Hjärtsjön med omgivningar, biologi, landskap, friluftsliv 289 ha
Nr 24 Lillasjön och odlingslandskap, biologi, landskap, 161 ha
Nr 28 Badebodaån mellan Sansjöryd och Mada, landskap, biologi, 238 ha
Nr 31 Varsjön-Hemsjön- Holmagöl, biologi, landskap 166 ha
Nr 31 Stora Björksjön- Stora Björkesjö, biologi 179 ha
Nr 34 Kärrstråk öster Marshultasjön, biologi, 30 ha
Nr 36 Myr nordost Rosendal, biologi, landskap, 14 ha
Nr 37 Rosendal - Smörtunnemåla, biologi, landskap 69 ha
Nr 40 Urasjö och Kiasjöområdet, landskap, biologi 302 ha
Nr 41 Åkvarn-Urasjö, landskap, biologi 181 ha
Nr 48 Billagöl och Råsakärr, landskap, biologi, 24 ha
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Nr 58 Knipegöls omgivande myr, biologi, landskap 24 ha
Nr 59 Alstern - Åmen- Östraby, geologi, landskap, biologi, friluftsliv, 1144 ha
Nr 63 Hökhult, landskap, biologi, 95 ha
Nr 69 Södresjö- Svartshult, biologi, landskap,87 ha
Nr 71 Marskog, landskap, biologi 55 ha
Nr 88 Krokstorp, Gärdesgölen - Kroksjön, biologi, landskap 84 ha

Övriga naturvärden
Bland dessa räknas nyckelbiotoper, sumpskogar, områden upptagna i Ängs- 
och hagmarskinventeringen eller Myrskyddsplanen. Information om dessa kan 
hämtas från länsstyrelsens eller Skogsstyrelsens hemsidor. Nämnas skall också 
det generella biotopskyddet samt de av Skogsstyrelsen utpekade biotopskydds-
områdena. 

I boken ”Natur och Kultur i Uppvidinge – en utflyktsguide”, utgiven 2016 av 
Annika Persson och Thorsten Zaar tas upp ett 20 tal vildmarksområden och ett 
30 tal områden med Kultur och kulturlandskap. Denna bok är också ett viktigt 
underlagsmaterial vid fysisk planering.

Kommunens ställningstagande, naturvårdens regionala intressen
Alla åtgärder och ingrepp i områdena som kan medföra att naturvärdena skadas 
eller hotas ska så långt möjligt undvikas.

Särskild hänsyn ska visas så att den biologiska mångfalden inte minskar utan 
helst ökar och att biotoper med s k rödlistade eller hotade arter inte utarmas.

Våtmarkerna får inte minska eftersom de gynnar såväl vattenkvaliteten som den 
biologiska mångfalden och gynnar även miljömålen om ”Levande sjöar och vat-
tendrag” samt ”Myllrande våtmarker.”

3.2 Riksintressen Kulturmiljö 

Inom Uppvidinge kommun finns tre områden som Riksantikvarieämbetet utpe-
kat som riksintressen för kulturmiljövård enligt Miljöbalken 3 kap 6§.

Granhult K 60:7
Granhults kyrka är Sveriges äldsta bevarade träkyrka, daterad 1217 med klock-
stapel daterad 1703. 

Sammanfattande värde:
Granhults kulturhistoriska värde består av kyrkomiljön med den unika träkyrkan 
och den ålderdomliga kaplansgården samt av det ganska omfattande området 
med fossil odlingsmark. Avgränsningen omfattar hela Lyretorp samt inägorna i 
Granhult jämte utmarksområdet i väster. Det framgår också av kartan i kommu-
nens kulturmiljöplan. Kyrkan är Byggnadsminne enligt Kulturmiljölagen, har ett 
synnerligen högt kulturhistoriskt värde och lyder därför under särskilda bestäm-
melser. Området nås från riksväg 31 och vidare via vägen genom byn. En äldre 
väg, benämnd Bårbärarvägen, är tillgänglig för fotgängare.

Kommunens ställningstagande för riksintresset Granhult:
Att bilda Kulturreservat kan stärka skyddet av kyrkan och dess omgivning. Upp-
levelsen av orörd miljö är en del av bevarandet av kyrkomiljön. Fornlämnings-
miljöerna bör vårdas. Kommunen föreslår inget i översiktsplanen som kan hota 
riksintressets fortbestånd.

Sävsjö säteri, odlingslandskap från järnåldern K 60:4
Det fossila odlingslandskapet omfattar ca 50 ha med terrasseringar, stensträngar 
och odlingsrösen. Störst sammanhängande areal finns i västra och norra delen av 
området. I väster ligger en välbyggd skeppssättning – skeppsformad grav – från 
vikingatiden.  Centralt i området ligger de åkrar som säteriet brukade och som 

Granhults kyrka
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fortfarande hävdas, samt en mycket framträdande fägata som leder från ekono-
mibyggnaderna till den fossila åkermarken, numera betesmarken. I
Sammanfattande värde:
Det fossila odlingslandskapet norr om Älghultsvägen i Sävsjö är kanske det mest 
omfattande i Sverige och därför av nationellt intresse. Genom undersökningar i 
Sävsjö och Granhult har vi fått en bred kunskap om järnålderns och medeltidens 
åkerbruk i Sverige, Avgränsningen följer i stort sett det fossila odlingslandskapet 
jämte säteriets närmaste inägor ner till den gamla vägsträckningen i söder.

Kommunens ställningstagande för riksintresset Sävsjö säteri:
För att värdena ska bestå bör försatt hävd och betesdrift ske av det gamla od-
lingslandskapet samt vård av tillhörande gravområden, odlingsrösen, fägata och 
terrasseringar.

Hohults by
Hohults by utnämndes som riksintresse för kulturmiljövården 2018. Hohult har 
ett småskaligt och ålderdomligt odlingslandskap med ängs- och hagmarker och 
stor andel hamlade träd.  De gamla ängsmarkerna har också höga biologiska 
värden och utgör därför Natura 2000-område.  Den agrara bebyggelsen har dels 
en samlad karaktär på den gamla by platsen där gårdarna ligger i en radby med 
tätt liggande hus men har också en spridd bebyggelse till följd av utflyttningar i 
samband med skiftesreformerna på 1800-talet. 
En bosättning har funnits sedan järnåldern men byn etablerades under medel-
tiden och finns omnämnd 1297. I mitten av 1500-talet fanns fyra frälsegårdar i 
Hohult. I anslutning till området finns spår av järnframställning, I den s k Hassel-
backen finns ett gravfält med en treudd, tre domarringar, två resta stenar och en 
stensättning.

Sammanfattande värde
Hohult utgör en av länets bäst bevarade bymiljöer både med avseende på bebyg-
gelse och odlingslandskap. Värdefullt är att både den historiska utvecklingen och 
tidsskikt kan avläsas i landskapet och i bebyggelsen, från förhistorisk tid till och 
med skiftena på 1800-talet. Hohult representerar det småländska höglandets och 
det skogrika nordöstra Kronobergs typiska småskaliga odlingslandskap.

Kommunens ställningstagande för riksintresset Hohults by
Fortsatt hävd med åkerbruk, betesdrift och slåtter för att odlingslandskapets 
värden ska bestå. Den kulturhistoriskt värdefulla bebyggelsen bör underhållas, 
bevaras och inte förvanskas samt fornlämningsmiljön vårdas.

Kulturmiljö, regionala intressen
I Kronobergs läns kulturminnesvårdsprogram ”Historia för framtiden” samt i 
kommunens kulturmiljöplan ”Kulturarv att vårda” är följande objekt upptagna 
som övriga kulturhistoriskt värdefulla områden.

Vraneke/Herråkra, Herråkra sn
Sockencentrum och aktivt levande by med årsringar från 1545 då det fanns tre 
skattegårdar i byn. Kyrkan ligger högst i byn med tillhörande kyrkstall. socken-
stuga och lärarbostad. 

Kylleskruv, Lenhovda sn
Liten by med medeltida anor och välbevarad ålderdomlig bebyggelse, ensligt 
belägen i skogsbygden. En glasbruksruin vittnar om Kylleskruvs glasbruk med 
en kort verksamhetstid under slutet av 1800-talet. 

Lenhovda och Nöbbele, Lenhovda sn
Kyrkligt centrum sedan 1200-talet med kyrka, sockenstuga och prästgård. Tings-
plats för Uppvidinge härad sedan medeltiden med tingshus (1777), häradsfängel-
se och avrättningsplats. Det stora gravfältet med 120 gravar från järnåldern är ett 
av länets största och vackraste, idag beläget i hembygdsparken.

Hohults by
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Östraby, Åmatorp och Västrary, Lenhovda sn
Östraby och Västraby inklusive Åmatorp är två medeltida by bildningar på 
varsin sida av sjön Åmen. Mangårdsbyggnaderna är i allmänhet från 1700–1800 
talen och har mycket av sin ursprungliga karaktär. Äldre kulturlandskap samt 
glasbruksruin och en välbevarad disponentvilla från 1907.

Galtabäck, Nottebäck sn
By med anor från järnåldern belägen invid en vik av sjön Madkroken. Några 
mangårdsbyggnader är osedvanligt stora parstugor med vackert utformade por-
taler. Inägorna delvis hävdade med röjningsrösen och välbyggda stenmurar.

Klavreström, Nottebäck sn
Ena av de bäst bevarade äldre industrimiljöerna i länet, med lång kontinuitet, 
järnbruk grundat 1736 med tillverkning av bl a gjutgods ända fram till 1970-talet.  
En vacker bruksherrgård i ny klassicistisk stil från 1833, äldre magasin och några 
kvarvarande smedbostäder från 1830-talet samt gjuterimuseum.

Nottebäck, Nottebäcks sn
Kyrkby med anor från 1200-talet, vilken på 1800-talet fick en del kommunala 
funktioner, sockenstuga med skola, poststation, fattigstuga. Vackra sekelskiftes-
villor och det s k Amerikahuset, en stor mangårdsbyggnad med öppna svalgång-
ar i två våningar, snickarglädje och två torn. 

Norrhult med Nöbbele och Rosdala, Nottebäcks sn
Byarna Norrhult och Nöbbele har lång bebyggelsekontinuitet med bronsål-
dersgravar och järnåldersgravfält. Rosdala glasbruk har unika äldre indust-
ribyggnader. Norrhults samhälle har därtill äldre årsringar med gästgiveri, 
marknadsplats, järnvägsstation, brandstation och inte minst det byggnadsmin-
nesförklarade Folkets Hus och Folkets park.

Uranäs, Älghults sn
Uranäs är beläget på näset mellan Kiasjön och Urasjön med äldre bebyggelse på 
rad utefter bygatan. Kulturlandskap med många värdefulla äldre ekonomibygg-
nader i skiftesverk, hästvandring, loftbodar och timrade ängslador. 

Älghult jämte Brändebol och Kulla, Älghults sn
Kyrkby med sockencentrum från medeltiden, med marknadsplats, kyrka och 
torg, framväxt vid ett vägskäl mellan Åsedavägen och Lenhovdavägen. Järnvä-
gen kom 1922 (lades ned 1963) och bidrog till att byn blev samhälle med affärer, 
post, bank, telegraf, hotell samt Älghults glasbruk 1933. Verdandiparken anlades 
1928. Idag ett samhälle med flera årsringar.

Kommunens ställningstagande för kulturmiljövårdens regionala intressen: Vid 
uppförande av nya byggnader, bygglovgivning eller upprättande av detaljplaner 
bör hänsyn tas till områdenas kulturmiljövärden. Befintlig bebyggelse förändras 
varsamt och ny bebyggelse anpassas till lokal byggnadstradition. Övriga värde-
fulla historiska byggnader, t ex industri- och ekonomibyggnader, bör så långt 
möjligt bevaras. Det samma gäller äldre gränsmarkeringar och hägnader, gamla 
vägsystem och alléer.

Lokala eller kommunala kulturmiljöintressen
Utöver de objekt ovan, vilka är av riks- eller regionalt intresse, finns flera andra 
miljöer av kulturhistoriskt värde. I den kommunala kulturmiljöplanen finns upp-
taget sammanlagt 56 objekt. Alla är avgränsade på karta och utförligt beskrivna 
där. En del är mindre byar eller bebyggelsemiljöer, men några är också lite större 
byar. För närmare beskrivning hänvisas till kulturmiljöprogrammet.
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Byggnadsminnen och annan kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och anlägg-
ningar
Följande byggnader har byggnadsminnesförklarats i kommunen:
- Kommunens samtliga kyrkor
- Tingshuset i Lenhovda
- Norrhults Folkets hus och park
- Rosdala glasbruk i Norrhult
Enligt Kulturminneslagens 4 kapitel har alla kyrkobyggnader tillhöriga Svenska 
kyrkan och byggda före 1940 ett skydd som gör att alla åtgärder utöver normalt 
underhåll är tillståndspliktiga.

Enligt Kulturminneslagens 3 kapitel kan byggnader som bevarar egenarter hos 
gången tids byggnadsskick skyddas mot förändringar och förklaras som bygg-
nadsminne av Länsstyrelsen.

Övriga byggnader värda att särskilt uppmärksamma:
- Klavreströms bruksherrgård
- Loftbodar och liknande magasin

Kommunen har en stor skatt av äldre ekonomibyggnader och särskilt talrika är 
Loftbodarna som är timrade magasinsbyggnader i två våningar. En särskild ut-
redning och beskrivning av dessa 39 loftbodar har gjorts av Annika Persson och 
Eva Åhman, redovisade i rapporten ”Loftbodar i Uppvidinge kommun”, Kultur- 
och fritidsnämndens skriftserie nr 4.

Fornminnen
Lagen om kulturminnen m.m. (Kulturminneslagen) stadgar i sitt andra kapitel 
ett villkorslöst skydd mot varje form av ingrepp i en fornlämning. Skyddet gäller 
även för omgivande markområden såvida fornlämningen inte är s k gränsbe-
stämd.

Vid planering, exploatering och prövning är det viktigt att i ett tidigt skede ta 
kontakt med Länsstyrelsen. Om fornlämningar berörs, och detta kan gälla även 
tillhörande vägar och ledningsdragningar, måste detta prövas av Länsstyrelsen 
och meddelas i ett särskilt beslut enligt Kulturminneslagen.

Kommunen har rikligt med olika typer av fornlämningar. På kartan syns tydligt 
att dessa är koncentrerade i de västra och höglänta delarna av kommunen i ett 
stråk mellan Lenhovda och Norrhult- Klavreström. Översiktsplanen detaljbeskri-
ver inte dessa, utan här hänvisas till Riksantikvarieämbetets söktjänst på Internet 
Fornsök www.fornsok.se som ger en snabb och aktuell bild av fornlämningens 
innehåll och omfattning.

Kommunens ställningstagande angående fornminnen:
Kommunen beaktar och tar hänsyn till fornminnena vid olika exploaterings-
ärenden. Översiktsplanens förslag på utveckling får dock inte hindras. Det är 
också önskvärt att se större värde av fornminnen i kommunen, vilka bör göras 
mer kända för invånarna och besökarna genom mer skyltning och pedagogisk 
information.

Mer information
Mer om kulturlandskaps och kulturmiljöer finns att läsa i den nyligen utgivna 
boken ”Natur och kultur i Uppvidinge - en utflyktsguide” utgiven av Uppvi-
dinge kommun 2016. Speciellt sidorna 169 – 273.
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3.3 Riksintressen flyg

Uppvidinge kommun berörs av MSA- ytorna (Minimum Sector Alarm) för Växjö 
och Kalmar flygplatser, vilka är av riksintresse. Försvarsmakten och LFV ska hö-
ras särskilt vid planering av områden med höga byggnader eller andra föremål 
inom dessa områden.

3.4 Riksintressen Totalförsvaret

Kommunen berörs i dess södra del på gränsen mot Lessebo kommun av riksin-
tresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § MB Det är dels influensom-
rådet för Kosta skjutfält och område med särskilt behov av hinderfrihet kopplat 
till skjutfältet, dels område med särskilt behov av hinderfrihet, s k lågflygnings-
område.

3.5 Miljökvalitetsnormer
En miljökvalitetsnorm (MKN) ska fastställas utifrån vad människan kan utsättas 
för utan fara för olägenheter av betydelse, och/eller vad miljön kan belastas med 
utan fara för påtagliga olägenheter. En norm kan till exempel gälla högsta eller 
lägsta tillåtna halt av ett visst ämne i luft/vatten/mark eller av en indikatororga-
nism i vatten.

Miljöbalken ställer krav på åtgärder i de fall MKN överskrids. Inga nya ut-
släppstillstånd kan ges då MKN överskrids, och de gällande tillstånden för 
anläggningar vars utsläpp i betydande grad bidrar till överskridandet kan bli 
föremål för omprövningar. Om genomförandet av en ny detaljplan leder till att 
MKN överskrids kan den inte vinna laga kraft. 

För närvarande finns MKN för luft, buller, fisk- och musselvatten samt för vat-
ten och vattenförekomst.

Miljökvalitetsnormer för luft
Enligt förordning (2001:527) finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft.
Kommunen har ansvar för kontrollen av luftkvalitetsnormerna och att dessa iakt-
tas vid planläggning. Uppvidinge kommun ingår i Kronobergs Luftvårdsförbund 
som i samverkan med länets kommuner genomför kontroll av luftkvaliteten i 
länets tätorter. Kommunerna har genom dataprogrammet SIMAIR möjlighet att 
beräkna föroreningshalter i gatumiljöer. Beräkningsprogrammet är ett redskap 
som kan användas i såväl befintliga miljöer som inför planeringen av nya ut-
byggnadsområden. Ytterligare information finns på www.kronobergsluft.se. 

Det finns även regionalt uppföljningssystem för miljömål, med en databas för 
luftutsläpp ner till kommunnivå www.rus.lst.se/utslappsdata1.html
En översiktlig bedömning av läget i kommunen är att de utsläpp som ökar är be-
roende av trafiken men att denna ökning ändock är minst i länet. Vägar behand-
las också under avsnittet kommunikationer.

Miljökvalitetsnormer för buller
MKN för buller gäller omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser, 
tillståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade industrigrenar i kommuner 
med mer än 100 000 invånare. MKN gäller även för större vägar, järnvägar och 
flygplatser i hela landet. MKN är att det ska eftersträvas att omgivningsbuller 
inte medför skadliga effekter på människors hälsa. Genom kartläggning och 
åtgärdsprogram ska det eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga 
effekter på människors hälsa. MKN ska följas vid planläggning. Då kommunen 
har färre än 100 000 invånare, omfattas inte Uppvidinge kommun av MKN för 
buller. Detta är dock ingen anledning att inte beakta gällande riktvärden för 
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buller i samband med den fysiska planeringen.

Vägtrafiken står för den största delen av bullerstörningarna i kommunen. Stora 
trafikflöden har väg 23/37 Växjö-Åseda och vidare mot Oskarshamn. 
Vägtrafiken står för den största delen av bullerstörningarna i kommunen.
Stora trafikflöden har väg 23/37 Växjö - Åseda och vidare mot Oskarshamn.
Vid infarten till Åseda mitt emot Älghultsvägen och på norra sidan finns en 
zon utsatt för buller, orsakad av trafiken på 23:an. Det är Vägverkets ansvar att 
åtgärda bullerproblem utmed de allmänna vägarna. Vissa problem finns även för 
bebyggelsen i Lindshammar utmed väg 31.

Vägarna 23/37 och 31 är vägar klassade för transporter av farligt gods genom 
kommunen.

Kommunen upplever dock inte att buller är något stort problem inom sitt områ-
de, med undantag för ovannämnda platser i Åseda och Lindshammar, där det 
inte gjorts bullerdämpande åtgärder de senaste 10 åren. Under tiden har den 
tunga trafiken på vägarna ökat. Miljömålet bedöms vara uppfyllt.

Fisk- och musselvatten 
Syftet med MKN för fisk- och musselvatten är att skydda eller förbättra kvaliteten 
på sötvatten så att fisk- och musselbestånd upprätthålls. 
Överlag är vattenkvaliteten i de fiskevatten som omfattas av MKN bra.

Miljökvalitetsnormerna för vatten och vattenförekomst ska följas och de finns 
fastställda för vattendrag, sjöar och grundvatten. Målet är att alla vatten ska nå 
minst god ekologisk och kemisk status under perioden 2015–2027. Se vidare på 
www.viss.lansstyrelsen.se/kronoberg

Reningskraven på enskilda avlopp ska höjas generellt, särskilt runt sjöar och vat-
tendrag. Inom områden med sammanhållen bebyggelse eller fritidshusområden 
kan utökad bebyggelse i en del fall utlösa krav på gemensamhetsanläggningar 
för vatten och avlopp.

3.6 Strandskydd (Se även avsnittet om LIS del 2) 

Strandskydd råder vid insjöar och vattendrag. Skyddet gäller land- och vatten-
området 100 meter från strandlinjen. Strandskyddet kan utökas till 200 eller högst 
300 meter men några utökade områden finns inte i kommunen.

Strandskyddet regleras i Miljöbalken. Vid byggande eller anläggningsarbeten 
inom strandskyddsområden kan sökas dispens från strandskyddet och då ska 
vissa ”särskilda skäl” beaktas, vilka anges särskilt i lagtexten. Om byggande 
avses ske inom områden som kommunerna har pekat ut som områden för lands-
bygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) får man, förutom de sex skäl som anges 
i lagen även tillämpa två ytterligare skäl som anges i miljöbalken 7 kapitlet 18 d 
§. Det kan handla om att en byggnad, anläggning eller verksamhet långsiktigt bi-
drar till utvecklingen av landsbygden eller, om det gäller en- eller tvåbostadshus, 
att de uppförs i anslutning till befintligt bostadshus. 

Vid dispens gäller att allmänhetens tillgång till strandområden inte får försämras 
och livsvillkoren för växt- och djurlivet får inte väsentligt förändras.

I Uppvidinge finns cirka 230 större och mindre sjöar, vilka utgör en oerhört viktig 
tillgång för byggande och boende inom kommunen. Kommunen anser att denna 
tillgång utgör en stor potential för utveckling, inte minst på landsbygden.

Under 2019–20 pågår en stor översyn av strandskyddet där kommittédirektiven 
är att strandskyddet ska förändras i grunden. Med detta avses en ökad differen-
tiering som tar hänsyn till att tillgången på stränder varierar i landet.  I kommit-
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tédirektiven sägs också att det ska bli enklare att bygga strandnära i landsbygds-
områden. Förutsättningarna ska förbättras för bostäder och näringsverksamhet, 
främst för småföretagare inom besöksnäring och gröna näringar inom områden 
med lågt exploateringstryck. Samtidigt ska det lokala inflytandet öka. Allt detta 
kan komma att bli mycket positivt för Uppvidinge kommun under förutsättning 
att direktiven får genomslag i en ny lagtext.

3.7 Miljö- och riskfaktorer
Miljö, hälsa och säkerhet

Förorenad mark
Länsstyrelsen har identifierat ett antal branscher och verksamheter med risk för 
förorenade markområden. Dessa har inventerats och klassats och prioriterats i 
länet för de som är mest angelägna att sanera och åtgärda. I Uppvidinge kom-
mun finns 13 objekt på denna ”värsting lista” som totalt omfattar 39 objekt. Bland 
de 12 främsta och av Länsstyrelsen prioriterade finns, i nämnd ordning: Rosdala, 
Alsterfors, Älghult, Berghem, Lindshammar och Björkå. Därtill metallytbehand-
lingen Rusthanter i Älghult på plats 25.  Enligt lagstiftning som trädde i kraft 
2008 måste områdena vara sanerade innan man kan ge bygglov för byggande på 
markerna.

Ansvaret för efterbehandling av områdena ligger på den som förorenat områ-
det om verksamheten pågått efter 1 juli 1969. I annat fall blir det staten.  Medel 
för sanering kan sökas hos Naturvårdsverket.  För närvarande (2019) har staten 
anslagit medel för sanering av f.d. Rusthunter i Älghult.

En samverkansgrupp bestående av länsstyrelsen och de fyra berörda kommuner-
na Uppvidinge, Lessebo, Nybro och Emmaboda arbetar successivt med priorite-
ring av glasbruksområden för sanering.
Förorenad mark kan också finnas vid nedlagda deponier. Potentiellt förorenade 
områden med olika riskklassning redovisas i Länsstyrelsen webb-GIS.

Farligt gods
Riksvägarna 23/37 samt 31/28 är rekommenderade leder för farligt godstranspor-
ter.

Erosion, översvämning, ras och skred
Klimatförändringarna innebär att stora regn, skyfall, stormar och översvämning-
ar blir allt vanligare. Enligt SGU:s jordartskarta är de geologiska förhållandena 
inom kommunen i huvudsak gynnsamma med avseende på geotekniska säker-
hetsfrågor.  Markförhållandena inom och i närheten av områden med exploate-
ringstryck är också i huvudsak kända varför byggnader eller anläggningar inte 
kommer att uppföras i områden med risk för ras, skred eller erosion.

Riskerna i Uppvidinge finns framför allt där det finns dammar och reglermaga-
sin. Senaste stora översvämningen var i Badebodaån 2004 som drabbade 
Prästängsområdet i Åseda. Även vattenverket i Norrhult var hotat vid denna 
översvämning. Stora flöden inträffade även i januari 2018.

För kommunen är det inte utfört någon kartering av ”Översvämningskänsliga 
områden” av den typ som MSB utfört i en del andra kommuner. I avvaktan på en 
sådan måste markförhållandena och potentiell risk för översvämning vid stora 
flöden undersökas extra noggrant.

Mellankommunala frågor
Uppvidinge kommun gränsar till kommunerna Högsby, Hultsfred, Vetlanda, 
Växjö, Lessebo och Nybro. Vi ser det som positivt att samverka med andra kom-
muner i regionen och ska verka för att vidareutveckla mellankommunala samar-
beten. Samordning över kommungränserna är viktig i många sammanhang. 
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Viktiga frågor att samverka kring är utveckling av infrastruktur, kommunikation 
och näringsliv i den expansiva region som kommunerna ingår i.

Den regionala utvecklingsstrategin för Kronoberg län 2015–2025 (RUS) är väg-
ledande för arbetet med hållbar regional utveckling. RUS är ett verktyg som ska 
bidra till att uppnå målen med den regionala tillväxtpolitiken genom att skapa 
bättre förutsättningar.

Kommunen deltar i olika projekt och forum som tex Samplanering Kronoberg, 
Infrastruktur - kommunikation arbetsgrupp (IKA) som drivs av regionen, Kvar-
talssamtal som Länsstyrelsen kallar till m.m.

Täkter, torv, grus, berg
I kommunen finns två större bergtäkter i drift, Hökhult och Stenbrohult. I Hök-
hult bryts bland annat porfyr.

Farligt gods
Riksvägarna 23/37 samt 31/28 är rekommenderade leder för farligt godstranspor-
ter. Mer information finns på Trafikverkets hemsida.  
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Del 4 Konsekvenser och miljöbedömning

4.1 Konsekvenser

Ekonomiska konsekvenser
Konsekvenser av Uppvidinges förslag till översiktsplan i ett regionalt och lokalt 
perspektiv är att det påverkar och påverkas av samhällsekonomin. En god sam-
hällsekonomi är en förutsättning för hållbar utveckling, här finns aspekter som 
hög sysselsättning, regional balans och ekonomisk tillväxt.

I nuläget ser kommunen över sin ekonomi och planerar för framtiden. Det borgar 
för en god samhällsservice, som i sin tur skapar ett gott klimat för näringsliv med 
företagande och boende i kommunen. För att nya företag fortsatt ska öka visar 
översiktsplanen på möjligheter för utveckling av nya verksamhetsområden.

Förbättrade kommunikationer, med 2+1-väg mellan Åseda och Växjö, bibehållan-
de och förbättrade av kollektivtrafikpendlings möjligheter bidrar även till förbätt-
rade förbindelser till arbetsplatser inom kommunen. Det kan i sin tur innebära att 
fler inpendlare upptäcker fördelarna med den goda livsmiljön i kommunen. På 
så vis kan befolkningen öka, fler boende innebär fler skattekronor till den kom-
munala ekonomin och fortsatt hög samhällsservice.

Genom att planera för en bostadsutbyggnad i några av tätorterna i sammanhåll-
na former kan de kommunala kostnaderna för vägar, VA och energi hållas nere 
jämfört med en ostrukturerad och spridd bebyggelse. Om man enbart bygger 
ut i Åseda, Lenhovda, Alstermo och Norrhult/Klavreström skulle kostnaderna 
ytterliga kunna minskas, dock på bekostnad av målen om levande landsbygd och 
att erbjuda möjligheter för attraktivt sjönära boende som kan locka nya invånare 
till kommunen.

De ekonomiska konsekvenserna av en vindkraftutbyggnad är svåra att beräkna. 
Klart är dock att en utbyggnad tillfälligt under byggtiden medför ökad syssel-
sättning och därmed ökat underlag för handel, service, boende och besöksnäring. 
Om en maximal utbyggnad sker av till exempel 100 verk under en 10 årsperiod 
innebär detta i genomsnitt 10 verk per år och detta kan motsvara en sysselsätt-
ning av i genomsnitt totalt 10–20 årsarbetskrafter. Även en mindre utbyggnad 
medför ökat antal årsarbetskrafter. För drift och underhåll fordras 2 årsarbets-
krafter för 10 verk.

När översiktsplanen skapar förutsättningar för en positiv utveckling av närings-
livet och boendet i kommunen skapas också ett ökat underlag för handel och ser-
vice. Ett ökat kundunderlag ökar möjligheterna för livsmedelsbutiker och andra 
affärer. En ökad befolkning kan innebära att antalet förskolebarn och skolbarn 
ökar något i kommunen – dock inte så att nya skolor planeras – vilket innebär att 
befintliga skolor även i de mindre orterna kan behållas.

Besöksnäringen är viktig för hela kommunen, en ökning av såväl dagturismen 
som flernätters boende med aktiviteter kan få stora positiva ekonomiska konse-
kvenser. Idag reser turisterna till störst del med bil och husbil. Översiktsplanen 
belyser besöksnäringen ur perspektivet att det finns så mycket mer att nyttja 
och icke upptäckt potential i kommunen. Översiktsplanen visar på de allmän-
na natur- och kulturförutsättningarna, det unika i kommunen, skogen, vattnet, 
åarna, vildmarken med sin flora och fauna, det glesa och tysta samt pekar ut 
några strategiska områden där besöksnäringens intressen ska prioriteras framför 
t.ex. vindkraftsutbyggnad. På detta sätt bör översiktsplanen uppmuntra till och 
samtidigt stötta initiativ till företagande inom turismen.
Förbättrad turistinformation utmed riksvägarna m.fl. platser till intressanta 
besöksmål är också indirekt en planeringsfråga eftersom den kräver plats för 
parkering, vägavfarter och liknande.
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Sociala konsekvenser
Uppvidinge kommun har idag inte balans mellan dag- och nattbefolkning utan 
kommunen är med sina ca 1600 inpendlare en ”arbetsplatskommun”. Kommu-
nens vision är att minst 1/3 av dessa ska bosätta sig i kommunen, vilket kräver 
ökat bostadsbyggande.

Kommunen har en utbildningsnivå som ligger under genomsnittet för länet och 
riket. Särskilt markant är skillnaden i eftergymnasial utbildning i åldrarna 25–44 
år, 22% jämfört med länets 38% och rikets 42%. Högre utbildning väljs på kort 
restidsavstånd till exempelvis Växjö. Förbättrade kommunikationer såväl fysiskt 
som telekommunikationsmässigt (fiber) och uppbyggandet av Linnéuniversitet i 
Kalmar och Växjö kan förbättra möjligheterna till både utbildning för unga som 
för kompetensförsörjning och vidareutbildning. Detta leder i sin tur till förbättra-
de möjligheter att utveckla det lokala näringslivet.

Trygghet, tillgänglighet och säkerhetsaspekter i boendet berör alla, barn, ung-
domar, kvinnor, män, äldre och funktionshindrade. Trafiksäkerhetsaspekter i 
kommunikationerna, belysning i parker, grönområden och gångstråk samt till-
gänglighet för alla i offentliga miljöer måste ständigt beaktas. Barnperspektivet, 
jämställdheten samt konsekvenser av en åldrande befolkning med ökat behov av 
äldreomsorg och tillgänglighetsanpassning av miljöer är frågor som måste arbe-
tas vidare med i fördjupningar av översiktsplanen samt i alla detaljplaner.

Aspekter som handlar om fler arbetstillfällen och ökad sysselsättningsgrad kan få 
positiva sociala konsekvenser även för de enskilda invånarna, t.ex. ökad trygghet 
och välstånd. 

Det finns också ett samband mellan god folkhälsa och ett samhälle som präglas 
av ekonomisk och social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och jämställdhet, 
liksom delaktighet och inflytande i samhället. Genom att få insyn i samhällets 
planering får människor möjlighet att påverka.

Folkhälsomålen
I samband med konsekvensbeskrivningar av översiktsplanen är de nationella 
folkhälsomålen en viktig utgångspunkt. Den svenska folkhälsopolitiken utgår 
från elva målområden som fokuserar på de faktorer som påverkar hälsan; livs-
villkor, miljöer, produkter och levnadsvanor. Det övergripande målet ur folk-
hälsosynpunkt är att skapa samhälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika 
villkor för hela befolkningen.

Några av de elva målen är mer relevanta i detta sammanhang då de är möjliga 
att påverka genom åtgärder på översiktsplanenivå, t.ex. Mål 1:”Delaktighet och 
inflytande i samhället”,
Mål 2: ”Ekonomiska och sociala förutsättningar”, Mål 3: ”Barns och ungas 
uppväxtvillkor”, Mål 5: ”Miljöer (och produkter) samt Mål 9: ”Fysisk aktivitet”. 
Övriga mål påverkas främst genom åtgärder på andra nivåer t.ex. i samband med 
stöd-, rådgivnings- och informationsinsatser. Även andra aktörer än kommunen 
har viktiga roller i detta arbete, exempelvis landstinget, statliga myndigheter, ide-
ella organisationer m.fl. Påverkan på folkhälsomålen 1 och 2 har beskrivits ovan. 
Påverkan på mål 3 och 9 handlar om alla människors, även barn och ungdomars, 
möjlighet till en aktiv fritid genom fysiska aktiviteter. Det handlar om attraktiva 
gång och cykelvägar, tillgång till natur- och grönområden samt idrottsplatser 
och andra sport- och rekreationsanläggningar. I avsnittet om Friluftsliv beskrivs 
kortfattat friluftslivets aspekter på folkhälsan. I Uppvidinge kommun är mer än 
80% av arean idag tillgänglig via allemansrätten. En omfattande utbyggnad av 
vindkraften i kommunen kommer att påverka denna siffra mer än översiktspla-
nens övriga förslag.
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I utvecklingsstrategin för tätorterna har kommunen pekat på åtgärder för att 
utveckla och förbättra förutsättningar för friluftsliv och aktiv fritid och därmed 
ge förutsättningar förfysisk aktivitet. Några exempel:

- Strandpromenaden utmed Lenhovdasjön är en tillgång för friluftslivet. Prome-
naden utvidgas att gå runt hela sjön och ett gång- och cykelstråk utvecklas till det 
närbelägna naturreservatet Singelstorpa fly sydost om samhället. 
- De kulturhistoriska värdena i samhället synliggörs för besöksnäringen och 
friluftslivet genom guidade turer. 
- Attraktionerna för besöksnäringen, såsom Klavreströms gamla bruksmiljö, 
Rosdala glasbruksmiljö samt Vildmarksleden lyfts fram i annonsering för sam-
hällena.
- Alsterån, känd för sitt fina öringsfiske, görs mer attraktiv för turistfiske i Alster-
mo samhället och särskilt med en gångbro till Ängö nedanför före detta värdshu-
set. 
- Banvallen mellan Älghult och Fröseke löper genom hela samhället och utgör en 
attraktiv och fin turist- och cykelväg.
- En strandpromenad skapas utmed Uvasjön från centrum i Fröseke och vidare 
utmed gamla järnvägsvallen till Ruda i Kalmar län.
- Badplatsen vid Alstern i Sävsjöström med minnesstenen ”Pilgrims stenen” för-
bättras med toalett, grillplats och belysning.
- De strandnära områdena vid Alstern ses över och struktureras för olika använd-
ning, till exempel, kanotning, sportfiske, större evenemang och liknande.
- Järnvägsepokens historia skyltas och marknadsförs för besöksnäringen.

4.2 Miljökonsekvensbeskrivning

Alternativ
Nollalternativet innebär en framskrivning av nuläget utan att något görs, dvs. 
vad händer om planförslaget inte genomförs och planen inte antas. För Uppvi-
dinges del innebär detta att utvecklingen fortgår som hitintills utan någon väg-
ledning via ÖP: n. Det innebär också en trolig fortsatt befolkningsminskning med 
kanske i medeltal 20 personer per år.

Huvudalternativet utgörs av detta planförslag och kan sammanfattas i de nio 
målen, dvs. Ökad befolkning i en växande kommun, Hållbara och attraktiva 
bostäder och boendemiljöer, Digital infrastruktur och fiberstrategi, Expansivt och 
fossilfritt näringsliv, Framtida transportinfrastruktur, Friluftsliv för god folk-
hälsa, Öppet landskap och biologisk mångfald, Kulturmiljö som attraktion i en 
växande besöksnäring och Energi och klimat.

Alternativet för Uppvidinges del kan utgöras av ett planförslag som inte har 
visionen om 12 000 invånare år 2035, utan i stället att befolkningen ligger kvar på 
ungefär samma nivå som idag, dvs. ca 9561. Detta kan i och för sig innebära ett 
trendbrott som inte är lika negativt som nollalternativet, vilket innebär fortsatt 
befolkningsminskning. Dock innebär det betydligt minskad framtidstro, vilket 
inte är positivt för vare sig befolkning eller näringsliv i kommunen. I detta alter-
nativ kan också förutsättas att vindkraften byggs ut enligt Riksintressealternati-
vet dvs vindkraft tillåts enbart inom det område som klassats som riksintresse för 
vindbruk.

Avgränsning av MKB
Med utgångspunkt från kommunens förslag i översiktsplanen är följande förslag 
viktiga att belysa:

   • Bostadsbyggande i tätorterna
   • Landsbygdsutveckling och LIS-områden
   • Utveckling av verksamhetsområden i tätorterna
   • Utbyggnad av vindkraft pågår medan sträckning av ny kraftledning 130kV är 
färdigställd.
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   • Utveckling av småskalig vattenkraft och andra småskaliga energikällor är en 
fortlöpande utveckling.
   • Anläggningar för besöksnäringen, fritid och rekreation

De miljömässiga konsekvenserna för följande intressen och faktorer behöver 
bedömas:
  • Hushållning med naturresurserna mark, vatten, vind
  • Påverkan på landskapsbild, naturmiljö och kulturmiljö
  • Påverkan på boendekvaliteter
  • Påverkan på besöksnäringens förutsättningar
  • Påverkan på vattenkvaliteten inom avrinningsområdena
  • Påverkan på luft och klimat

Bostadsbyggande i tätorter
Planerad bostadsutbyggnad avses i första hand ske inom redan antagna och gäl-
lande detaljplaner i tätorterna. Ny bebyggelse i tätorterna bedöms inte få några 
betydande negativa miljökonsekvenser för vattenförsörjningen eller vattenkvali-
teten då bebyggelsen ansluts till det kommunala nätet och det finns god marginal 
för att ansluta fler i samtliga orter. Bebyggelsen skulle stärka dessa orter med god 
samhällsservice, förväntas anslutas till lokalt fjärrvärmenät med biobränslen och 
utbyggnaden bedöms endast ge marginellt ökad biltrafik och därmed påverkan 
på luftutsläpp.

För Åseda tätort har en fördjupning tagits fram och miljökonsekvenserna av ökad 
bebyggelse har studerats. 

Landsbygdsutveckling och strandskydd
Översiktsplanen pekar ut sjöar och möjliga platser där det i första hand kan bli 
aktuellt med bebyggelse i strandnära lägen. Syftet med dessa är att kunna erbju-
da attraktiva lägen för boende och locka även nya invånare till kommunen.

Det blir alltid större eller mindre konsekvenser för miljön av ny bebyggelse. Ur-
valet av platser har dock skett så att riksintressen för natur- och kulturmiljö inte 
berörs. Strandskyddets syften bedöms inte långsiktigt skadas och tillgängligheten 
för friluftslivet och möjligheterna för besöksnäringen kan öka i vissa områden.

Vid detaljplaneringen ska beaktas anpassning till landskapsbild och miljö, till 
medelvattenstånd i sjöarna och att all bebyggelse ska ske med godkända VA-lös-
ningar. 

En utbyggnad av vindkraften kan komma att påverka miljön inom några om-
råden. I första hand kan det bli en visuell påverkan i vissa lägen och det gäller 
bebyggelse vid sjöarna Juven och Säljen samt de tre sjöarna på höglandet: Äng-
hultasjön, Norrsjön och Madkroken. I vilken omfattning kan inte avgöras i detta 
skede och på denna översiktliga nivå utan får studeras särskilt både i samband 
med vindkraftstillstånd och bostadsbyggandet. Sjöarna har dock valts så att det 
skall vara minst 1 km mellan bebyggelse och närmsta vindkraftverk. Ett byggan-
de utanför tätorterna kan i vissa fall medföra ökad biltrafik och därmed ökade 
koldioxidutsläpp till luften.

I vilken grad och i vilken takt förslagen kommer att realiseras är svårt att förut-
spå. De upptagna områdena utgör möjligheter och alternativ som kan erbjudas 
till exploatör.

Verksamhetsområden m.m. i tätorter
I tätorterna finns olika grader av lediga lokaler för verksamheter, planlagd mark 
för industrier och utpekade reservområden som förutsätts användas vid behov 
och i nämnd ordning. Industriverksamheter åläggs nästan alltid olika grader av 
miljötillstånd varför miljökonsekvenserna och förebyggande åtgärder regleras i 
dessa. 
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Utbyggnad av vindkraft
Inom kommunen finns i nordväst ett större område av riksintresse för vindkraft. 
Flertalet av idag godkända verk (pågående projekt) ligger inom detta område. 
Respektavståndets storlek avgörs från fall till fall av prövningsmyndigheten. 
Riksintresset för vindbruk innebär juridiskt sett företräde för denna verksamhet 
inom det utpekade området, som bedömts ha ”särskilt goda förutsättningar” för 
vindbruk. Härigenom sker en god hushållning med naturresursen vind jämfört 
med en utbyggnad i mindre goda vindlägen.

En utbyggnad av vindkraften ger upphov till såväl positiv som negativ miljöpå-
verkan. Positiv därför att fossilbränslen kan ersättas med förnybar och miljövän-
lig energi. Därmed bidrar vindkraften till att minska utsläppen som orsakas av 
energisektorn vilket leder till minskad klimatpåverkan, renare luft och minskad 
försurning och övergödning. Positivt är också att kommunen kan bli självförsör-
jande på förnybar grön el. Påverkan på landskapsbilden är ofta stor men positivt 
i Uppvidinge är att de flesta verk kommer att byggas i skogsområden, vilket 
medför begränsad synlighet på nära håll och att man inte kan se eller uppleva 
alla verk samtidigt. Endast på större avstånd och över öppna fält eller sjöar kom-
mer verken att synas över trädtopparna.

Den negativa påverkan orsakas främst av fysiska och upplevelsemässiga effekter, 
ljud och skuggor för boende. Påverkan på skogens djurliv kan ske men osäkert 
i vilken omfattning. Viss mark och då främst skog i kommunen tas i anspråk för 
själva verken och tillfartsvägarna. Vid stor utbyggnad kan nya kraftledningar bli 
aktuella som då också tar i anspråk och begränsar brukandet av jord och skog. 
Detta påverkar möjligheterna för friluftsliv, rekreation och eventuellt besöksnä-
ringen. Vägutbyggnader för vindkraften kan innebära förstärkning av bärigheten 
på en del mindre vägar. Detta förutspås dock få mindre negativa effekter och 
indirekt vara positivt för skogsbruket.

Lokalt kan den negativa miljöpåverkan bli mer påtaglig än den positiva eftersom 
vindkraftens miljövinster främst syns i ett större regionalt och globalt samman-
hang.

Småskalig vatten- och vindkraft
En utbyggnad av den småskaliga vattenkraften kan påverka fiskens vandring i 
åarna och därmed indirekt förutsättningarna för fritidsfiske, som är en viktig del 
av besöksnäringen i kommunen. De positiva konsekvenserna är mera miljövänlig 
energi.

En småskalig vindkraftsutbyggnad med mindre eller större gårdsverk
(totalhöjden mindre än 50 meter) i anslutning till brukningscentrum eller mindre 
byar bedöms få begränsade negativa miljöeffekter och i huvudsak positiva från 
energisynpunkt 

Anläggningar för besöksnäringen
De större områden och andra anläggningar som föreslås i planen till gagn för 
besöksnäringen bedöms i huvudsak inte få några negativa miljökonsekvenser.

Syftet är att marknadsföra och visa på de unika natur- och kulturtillgångar som 
finns i kommunen samt förbättra tillgängligheten med få ingrepp i naturen. 
Tvärtom bedöms de positiva effekterna bli stora. En ökad turism innebär visserli-
gen fler besökare och då oftast bilburna, men i gengäld kan boende, verksamhe-
ter och aktiviteter på landsbygden ge förutsättningar att hålla landskapet öppet 
och levande, vilket är positivt bl.a. för den biologiska mångfalden.
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4.3 Miljökvalitetsmålen
Riksdagen har antagit 16 nationella miljökvalitetsmål. Målen beskriver de egen-
skaper som vår natur- och kulturmiljö måste ha för att samhällsutvecklingen ska 
vara ekologiskt hållbar. 

Av riksdagen beslutade miljömål:
1.Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14.Storslagen fjällmiljö
15.God bebyggd miljö
16.Ett rikt växt- och djurliv

Rapporten ”MILJÖMÅL i Uppvidinge kommun” antogs 2006. Här redovisas 
12 av de 16 målen – relevanta för kommunen – med särskilda mål och förslag till 
åtgärder i kommunen. En del av förslagen har redan genomförts. Med ledning 
av rapporten och de miljömål som fortfarande (år 2020) är relevanta för denna 
översiktsplan bedöms att kommunen i sitt planförslag mer eller mindre bidrar till 
uppfyllandet av miljömålen

• Begränsad klimatpåverkan,
• Frisk luft
• Ingen övergödning
• Bara naturlig försurning
• Levande sjöar och vattendrag,
• Grundvatten av god kvalitet,
• Myllrande våtmarker,
• Ett rikt odlingslandskap samt
• God bebyggd miljö

Det är osäkert hur miljömålet Grundvatten av god kvalitet, liksom Myllrande 
våtmarker och Levande skogar påverkas av planförslaget. Miljömålen ”Giftfri 
miljö” kan inte uppfyllas ännu på grund av att det finns flera förorenade mark-
områdena främst vid gamla glasbruken. Planförslaget bedöms inte medverka till 
att någon miljökvalitetsnorm överträds.
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4.4 Icke teknisk sammanfattning av MKB:n

Huvudalternativet innebär en utveckling i enlighet med översiktsplanens förslag 
och då även att vindkraften utvecklas enligt huvudalternativet. Jämfört med 
Nollalternativet och Alternativet bedöms huvudalternativet få fler negativa mil-
jökonsekvenser eftersom de andra alternativen innebär visst mått av stagnation 
eller bibehållen nivå. T.ex. innebär huvudalternativet att mer mark tas i anspråk 
för bebyggelse, verksamheter och infrastruktur exklusive vindkraftsutbyggnad. 
Detta förutsätter dock att de negativa miljökonsekvenserna måste belysas och 
övervägas vid alla exploateringar och förslag ges på skadeförebyggande åtgärder 
och eventuell kompensation för förlust av värden och biologisk mångfald. De 
positiva miljökonsekvenserna av Huvudalternativet kan i visst mått tillskrivas 
kulturlandskapet och den biologiska mångfalden eftersom en tillväxt av boende 
och besöksnäring på landsbygden kan minska takten av landskapets beskogning 
och igenväxande.

Nollalternativet innebär att ”allt rullar på som idag”, dvs utan någon kommunal 
styrning i form av denna översiktsplan och inte heller något medborgarinflytan-
de eller vägledning för andra myndigheter vid beslutsfattande. Om vindkraftsut-
byggnad sker utan vägledning kan de negativa miljökonsekvenserna för kom-
munens landskap och befolkning bli omfattande. Å andra sidan är vindkraften 
i en sådan situation också en osäkerhetsfaktor då vi inte vet hur omfattande den 
kan bli. En utbyggnad i ett nollalternativ som inte ger utbyggnaden tillräcklig 
styrning kan bli mer negativ även om färre verk byggs. Eftersom troligen mindre 
mark tas i anspråk för utbyggnad av bostäder och verksamheter i samhällena blir 
påverkan även här mindre än i Huvudalternativet.

Alternativet i översiktsplanen innebär att befolkningen ligger kvar på ungefär 
samma nivå som idag, dvs ca 9 561 invånare. Det kan betyda ett trendbrott i ut-
vecklingen. Utbyggnad av bostäder, verksamheter och infrastruktur kan komma 
att ligga på en lägre nivå eftersom behovet blir mindre. Vindkraftsutbyggnad 
föreslås i detta alternativ ske enbart inom området av riksintresse för vindbruk. 
Det innebär färre negativa miljökonsekvenser än i Huvudalternativet eftersom 
det inte ryms lika många verk. Kommunen bedömer dock att planeringen måste 
vara strategisk och offensiv och erbjuda möjligheter för näringslivets utveckling 
och för inflyttning och fler boende, varför denna väg inte förordas. 

Uppföljning
Specifika uppföljningsåtgärder kan anges först vid konkret detaljplanering och 
genomförande då mer direkta miljökonsekvenser tydligare kan bedömas och 
relevanta åtgärder för uppföljning anges.

För t.ex. vindkraftutbyggnaden kommer dock kommunen att generellt ställa krav 
på att kontrollprogram upprättas för respektive etablering.

Kommunen kommer också att kontinuerligt följa upp kontrollprogrammen och 
recipientkontrollerna för anläggningarna vid Linneberga och Flybo liksom en-
skilda VA anläggningar i an slutning till Alsterån och de som berör Mörrumsåns 
avrinningsområde inom kommunen.
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Källhänvisningar

- Översiktsplan Uppvidinge kommun 2011-2016
- Miljömål i Uppvidinge kommun, antagna av kommunfullmäktige den 16 maj 2006
- Kronobergs natur, länsstryrelsen i Kronobergs län 1989 (kallad ”Uggleboken”)
- Naturvårdsprogram för Kronobergs län, Länsstyrelsen
- Statistiska centralbyrån SCB
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§ 49 Dnr 2020-000145  

Riktlinjer för direktupphandling, inköp och 
upphandlingar 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen besluta att: 

1. Anta riktlinjer för inköp och upphandlingar 

2. Anta riktlinje för direktupphandling                     

Sammanfattning av ärendet 

Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 

styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 

upphandlingsverksamheten. I riktlinjen för inköp och upphandlingar samt i 

riktlinjen för direktupphandling får verksamheten mer detaljerat 

information kring de olika typer av upphandlingar vi gör samt en 

detaljerad instruktion hur direktupphandlingar ska göras.  

Ekonomiska konsekvenser 

Görs inte upphandlingar på korrekt sätt, riskerar kommunen vite och 

skadestånd. Med dessa riktlinjer minskar risken för att göra fel.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Riktlinje för direktupphandling 

Riktlinjer för inköp och upphandlingar 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09     

Beslutet skickas till 

Upphandlare 

Kommunledning 
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§ 46 Dnr 2020-000147  

Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige anta den reviderade upphandlingspolicyn.           

Sammanfattning av ärendet 

Som en följd av översynen av kommunens inköpsorganisation har ny 

styrdokumentation tagits fram som reglerar inköps- och 

upphandlingsverksamheten. För att dokumenten inte ska överlappa 

varandra har kommunens upphandlingspolicy reviderats.  

Som en del av att arbeta med styrdokumentationen reviderades 

kommunens upphandlingspolicy.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns inte en beskrivning av LOU:s 

principer, inte delarna för avtalstrohet, direktupphandling eller 

dokumentation. Dessa delar finns i andra delar av styrdokumentationen.  

I den reviderade upphandlingspolicyn finns några tillägg under rubriken 

”Allmänt”. Tilläggen är strecksatserna ”kommunen ska, av leverantörer, 

uppfattas som en attraktiv kund” och ”upphandlingar där leverantören 

hamnar i beroendeställning till kommunen bör undvikas i den mån det 

går”.                     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så                   

Beslutsunderlag 

Förslag till Upphandlingspolicy i Uppvidinge kommun 2020-03-04 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09     

Beslutet skickas till 

Upphandlare 

Kommunledning 
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§ 48 Dnr 2020-000146  

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att föreslå 

kommunfullmäktige anta regler för inköps- och 

upphandlingsverksamheten.                  

Sammanfattning av ärendet 

En översyn gjordes av kommunens inköpsorganisation under senhösten år 

2019. I dagsläget finns inga tydliga roller kring inköp ute i verksamheten 

vilket försvårar arbetet med inköp på ett strategiskt sätt. Översynen visade 

på behov av framtagandet av tydliga styrdokument.  

Syftet med regler för inköps- och upphandlingsverksamheten är att 

tydliggöra hur inköps- och upphandlingsverksamheten är tänkt att fungera 

i kommunen samt att tydliggöra olika roller och rollers ansvar kopplat till 

inköpsverksamheten. Med tydliga roller och ansvar kopplat till rollerna 

bidrar det också till att samarbete inom kommunen kopplat till 

inköp/upphandling blir lättare.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Regler för inköps- och upphandlingsverksamheten 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09               

Beslutet skickas till 

Upphandlare 

Kommunledning 
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§ 47 Dnr 2020-000177  

Förutsättningsskapande för lokal upphandling 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen godkänna 

informationen.           

Sammanfattning av ärendet 

I samband med revidering av upphandlingspolicyn i Uppvidinge kommun, 

ärende 2020-000147, har kommunstyrelsens ordförande gett IT- och 

upphandlingsavdelningen i uppdrag att ta fram en rapport om 

förutsättningar för upphandling utifrån ett lokalt perspektiv.  

Rapporten beskriver hur Uppvidinge kommun kan arbeta med strecksatsen 

”När det är möjligt ska förfrågningsunderlaget i en upphandling utformas 

på ett sätt som möjliggör för små och medelstora företag att vara med och 

konkurrera i upphandlingen” i Upphandlingspolicyn.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                    

Beslutsunderlag 

Rapport förutsättningar för upphandling 

Tjänsteskrivelse 2020-03-13      

Beslutet skickas till 

Upphandlare 
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Rapport – förutsättningsskapande för lokal upphandling 

På uppdrag av kommunstyrelsens ordförande, Niklas Jonsson, har 

upphandlingsavdelningen undersökt ramarna för att skapa förutsättningar för det 

lokala näringslivet att ge konkurrenskraftiga anbud i kommunens offentliga 

upphandlingar.  

 

Syfte 

 

Det finns en politisk vilja att skapa bra förutsättningar för det lokala näringslivet. 

Dels för att säkerställa att det finns livskraftiga företag dels för att öka 

sysselsättningsgraden i kommunen. Den offentliga upphandlingen är lagstyrd och 

därför behöver möjligheterna för den lokala upphandlingen ses över på ett 

övergripande plan. Detta för att se om kommunen genom den offentliga affären kan 

stärka det lokala näringslivet, utan för den skull agera i strid mot lagen om offentlig 

upphandling, LOU. 

 

 

Lagstiftning 

 

Upphandlingsreglerna som styr all offentlig upphandling bygger på fem 

grundprinciper;  

 icke-diskriminering  

 likabehandling  

 proportionalitet  

 öppenhet (transparens) 

 ömsesidigt erkännande.  

 

Upphandlingsreglerna innebär bland annat att alla leverantörer oavsett ursprung 

ska kunna delta på samma villkor i offentlig upphandling. Det finns därmed ingen 

möjlighet att i upphandling exempelvis kräva att leverantör eller varan som köps 

ska vara av ett utpekat lokalt, regionalt eller nationellt ursprung. Det strider mot 

grundprincipen om icke-diskriminering. 

 

 

 

2020-03-03 
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Framgångsfaktorer och praktiskt tillvägagångssätt 

Saknas det då möjligheter att stimulera lokala företags konkurrenskraft i offentliga 

upphandlingar? Nej, det finns flera sätt kommunen kan agera för att stärka små- och 

medelstora företags konkurrenskraft. 

 

Trots lagstiftning som förhindrar att kommunen på något sätt kan särbehandla vissa 

leverantörer, finns det ändå sätt att agera för att skapa möjligheter för små- och 

medelstora företag att konkurrera om den offentliga affären. Genom att ge små- och 

medelstora företag chans att konkurrera om den offentliga affären ger man i 

praktiken det lokala näringslivet denna möjlighet. 

 

Genom att ställa ändamålsenliga krav på leverantören, varorna och tjänsten och 

genom att dela upp kontrakt kan även mindre företag lämna anbud. Vidare att 

bjuda in till dialog tidigt i inköpsprocessen, lyssna på vad den lokala marknaden har 

att erbjuda. Att förenkla utformningen av underlagen kan också göra att lokala 

aktörer kan delta i den offentliga upphandlingen med goda möjligheter att bli 

vinnande anbud.  

 

För att kommunen ska få fler anbud kan kommunen: 

 formulera funktionskrav så att fler företag kan lägga anbud 

 rensa upphandlingsdokumenten från ovidkommande krav 

 pröva alltid om upphandlingen kan delas upp i mindre delar 

 ge tillräckligt med tid för att inkomma med anbud 

 förhindra att anbudsgivare kan lägga anbud på alla delar i en upphandling 

 kontakta lokala leverantörer som inte inkom med anbud för att fråga varför 

de avstod. På så sätt lära sig för framtida upphandlingar. 

 

Det är viktig att föra en kontinuerlig dialog med det lokala näringslivet för att 

försöka uppmuntra företagen att vara med och lämna anbud och vinna kontrakt. 

Det kan göras på flera sätt: 

• Stäm av kommunens behov i relation till det lokala utbudet- lär känna 

marknaden. 

 Bjud en eller ett par gånger per år in företagen till upphandlingsskola där 

personal från upphandlingsavdelningen går igenom hur man lägger anbud. 

Uppmuntra företagen att lämna anbud! 

 Informera mera! Lägg ut information på kommunens hemsida om alla 

befintliga avtal som kommuner har idag och vilka upphandlingar som är 

planerade. 

 Bjud in företagen till upphandlingsträffar med personal från 

upphandlingsavdelningen. Skapa kontaktytor och informera om vad som är 

på gång. 
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 Lägg ut upphandlingsannonserna på kommunens hemsida och gärna i 

Uppvidinge tidning. 

 

 

Goda exempel 

En kommun som har lyckats mycket bra med att skapa förutsättningar för de lokala 

företagen att inkomma med anbud är Bodens kommun. När det gäller deras 

livsmedelupphandlingar har de fått pris för sitt sätt att, på strategisk nivå, bjuda in 

det lokala näringslivet. Priset har kommunen fått från LRF Norrbotten och är för 

deras innovativa upphandlingar inom livsmedel. 

Bodens kommun lyckas med sina upphandlingar, bland annat genom att dela upp 

dem i olika områden. Matproducenter kan leverera enbart till exempel viltkött, 

köttfärs, potatis eller grönsaker och köra dessa varor till leveransställen eller få dem 

hämtade. På detta sätt har Boden gjort det möjligt för mindre producenter att lägga 

anbud. 

 

Konsekvenser 

Finns det några risker/konsekvenser med att aktivt välja en strategi bara för att 

gynna det lokala näringslivet- eller med andra ord, öka konkurrenskraften för små- 

och medelstora företag? 

Att tala om framtida möjliga risker är svårt. Ambitionen i den här rapporten är inte 

att presentera olika möjliga risker och samtidigt kunna säga hur stor sannolikhet det 

är att riskerna realiseras. Arbetets omfång är inte tillräckligt för att kunna göra en 

sådan bedömning. Nedan presenteras därför bara olika möjliga risker. 

Höjda priser- om upphandlingarna läggs upp på sådant sätt som gör att öppning 

görs för mindre företag och samtidigt kanske minskar attraktiviteten för de stora 

företagen, kan priserna öka. 

Uteblivna anbud- även om upphandlingarna läggs upp på sådant sätt att små- och 

medelstora företag ska kunna konkurrera, innebär det inte per automatik att anbud 

inkommer. Kommunen riskerar att behöva göra om upphandlingen om anbud 

uteblir. 

Minskad länssamverkan- om kommunen vill ta ett steg för att upphandla på sådant 

sätt att små- och medelstora företags konkurrenskraft ökar innebär det sannolikt att 

kommunen själv behöver göra fler egna upphandlingar utanför länssamverkan. 

Detta kan i förlängningen leda till att Växjö inte kommer att bjuda in till samarbete i 

samma utsträckning som idag. 
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Ökade personalkostnader- om kommunen vill hantera fler upphandlingar utanför 

länssamverkan innebär det sannolikt att upphandlingsavdelningen behöver 

förstärkas. 

 

Nästa steg – dokumenterad politisk vilja (strategi) 

Upphandlingsavdelningen styr inte det egna uppdraget, utan blir en utförare av den 

politiska viljan kombinerat med verksamheternas behov. Detta innebär, enligt min 

uppfattning, att en tydligare styrning än upphandlingspolicyn behöver tillkomma 

för att upphandlingsavdelningen ska styra upphandlingarna på sådant sätt att det 

lokala näringslivet ska kunna inkomma med konkurrenskraftiga anbud. 

Vidare bör det vara av intresse att politiken landar vilka mervärden som är 

identifierade av att styra den offentliga affären. Exempel på mervärden som uttrycks 

i andras politiska inriktningar kan vara ett konkurrenskraftigt näringsliv, levande 

landsbygd, måltiden som pedagogisk resurs, minskade transporter med mera. 

Vidare har frågan om en ökad självförsörjningsgrad aktualiserats i dessa 

sammanhang, det vill säga möjligheten att inkludera beredskapsperspektivet i 

samband med upphandling av i alla fall livsmedel. 
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§ 50 Dnr 2020-000152  

Skafferiavtal  

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen att ge IT- och 

upphandlingsavdelningen i uppdrag att upphandla ett skafferiavtal.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunen har idag ett upphandlat grossistavtal när det gäller livsmedel. 

Kommunen har också andra leverantörer när det gäller livsmedel, såsom 

kött, charkuteri, färskt bröd och färsk fisk. Beställning behöver göras till 

våra livsmedelsleverantörer. Olika leverantörer kan ha olika leveransdagar 

och olika förutsättningar att leverera till flera delar av kommunen vilket 

påverkar flexibiliteten. 

I en granskning som gjordes i december kunde vi konstatera att kommunen 

gjorde många inköp i kommunens närbutiker för betydande belopp. Många 

av inköpen borde aldrig ha gjorts utifrån våra nuvarande ramavtal. Men vi 

kunde också konstatera att det finns behov i verksamheten som inte täcks 

av våra befintliga avtal. Sådana behov är exempelvis pedagogiska inköp 

som görs inom socialförvaltningen och köp av vara i 

konsumentförpackning. Dessa behov skulle kunna täckas av ett s.k. 

skafferiavtal. 

Ekonomiska konsekvenser 

Med avtal kan vi lättare styra inköpsrutiner och samtidigt minska de 

onödiga inköpen.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med IT- och upphandlingsavdelningens förslag till beslut och 

finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Kort sammanfattning av inköp 2019 

Tjänsteskrivelse 2020-03-09    

Beslutet skickas till 

Upphandlare  
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Kort sammanfattning av inköp i kommunens närbutiker 2019 

 
Totalt antal inköp/fakturor – 902 st 

 

Totalt belopp – 296 597 kr 

 

 

Andel livsmedel – 82 % 

 

 

2020-03-10 
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Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
kommunstyrelsens arbetsutskott efter Ingrid Hugosson 
(C) 

Sammanfattning av ärendet 

Ingrid Hugosson (C) var ersättare i kommunstyrelsens arbetsutskott.  Den 

18 mars 2020, § 70, valdes Ingrid Hugosson (C) som ledamot i 

kommunstyrelsens arbetsutskott.  

Kommunstyrelsen behöver välja ny ersättare till kommunstyrelsens 

arbetsutskott efter Ingrid Hugosson (C).   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-04-03    

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Översyn av ärendeberedningsprocessen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Godkänner redovisningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 12 september 2017, § 161, att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 

bereder ärende på ett rättssäkert sätt. Översynen skulle återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast december 2017.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 10 april 2018, § 59, och 

beslutade att förlänga uppdraget att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess till juni 2018. 

Kommunledningsförvaltningen har under hösten 2019 tagit fram en 

beskrivning av ärendeprocessen för kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige som implementeras av kommunledningsförvaltningen 

och samhällsserviceförvaltningen. 

Den framtagna ärendeprocessen beskriver flödet av ärenden från 

förvaltning till beslutande instans. Syftet är att säkerställa kvalitén på de 

ärenden som kommunstyrelsen behandlar. Detta kräver god planering och 

framförhållning av förvaltningarna. 

Det är av vikt att förtroendevalda får beslutsunderlag som är väl beredda. 

En tydlig ärendeprocess skapar goda förutsättningar för förtroendevalda att 

fatta välgrundade beslut.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2020-03-23  

Ärendeprocess: Kommunfullmäktige och Kommunstyrelsen, 2020-01-08 

Beslutet skickas till 

Kommunsekreterare   

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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§ 161 Dnr 2017-000210  

Yttrande om revisionsrapport gällande 
personalutskottskottets hantering och avslut med före 
detta socialchef 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande. 

2 Kommunkansliet får i uppdrag att beakta revisorernas rekommendation 

i arbetet med revideringen av delegationsordningen. 

3 Kommunkansliet får i uppdrag att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 

bereder ärende på ett rättssäkert sätt. Översynen ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast i december 2017.    

Jäv 

Camilla Ymer (S), Ingrid Hugosson (C) och Åke Carlsson (C) anmäler jäv 

och lämnar rummet.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har genomfört en granskning om avslutet med 

kommunens före detta socialchef skett enligt gällande delegationsordning. 

Bedömningen i granskningen visar att kommunstyrelsens personalutskott 

inte haft stöd i kommunstyrelsens reglemente eller delegationsordning för 

att fatta beslut om att träffa överenskommelse med före detta socialchefen. 

Därmed har också personalutskottet överträtt sina befogenheter. 

Revisorerna rekommenderar kommunstyrelsen att revidera 

delegationsordningen för att komplettera med rätten för personalutskottet 

att fatta den typen av beslut som varit fallet här. Eftersom ärende gällande 

överenskommelser om anställnings avslutade i regel är av känslig karaktär 

och ofta måste hanteras skyndsamt bedömer revisorerna att det är en 

uppgift som lämpar sig bäst för en begränsad skara personer eller en 

specifik tjänsteman. 

Kommunens revisorer vill ha svar från kommunstyrelsen senast den 15 

september. 

Kommunkansliet föreslår i tjänsteskrivelsen kommunstyrelsen att: 

1 Kommunstyrelsen lämnar nedanstående yttrande. 

2 Kommunkansliet får i uppdrag att beakta revisorernas rekommendation 

i arbetet med revideringen av delegationsordningen. 
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3 Kommunkansliet får i uppdrag att se över kommunstyrelsens 

ärendeberedningsprocess främst för att säkerställa att kommunstyrelsen 

bereder ärende på ett rättssäkert sätt. Översynen ska återrapporteras till 

kommunstyrelsen senast i december 2017 

Yttrande 

Att det inte funnits stöd för personalutskottets fattade beslut i 

delegationsordningen är en brist som kommunstyrelsen tar på största 

allvar. Delegationsordningen är en del i kommunens 

ärendeberedningsprocess och hur besluten fattas i kommunen avgörs till 

stor del av den ärendeberedningsprocess som ligger till grund för besluten.  

Den aktuella delegationsordningen antogs år 2006 och har reviderats ett 

antal gånger, dock inte i den aktuella frågan. Kommunkansliet arbetar just 

nu med en revidering av delegationsordningen som förväntas komma upp 

för beslut i kommunstyrelsen under hösten/vintern 2017.  

För att säkerställa att kommunstyrelsen har en rättssäker och effektiv 

ärendeberedningsprocess får kommunkansliet i uppdrag att göra en 

översyn av ärendeberedningsprocessen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C) yrkar att ändra första meningen i yttrandet till: att det 

inte funnits stöd för personalutskottets fattade beslut i 

delegationsordningen är en brist som kommunstyrelsen tar på största 

allvar. 

Monika Hammarström (S) yrkar bifall till Patrik Davidssons (C) yrkande.  

Christina Lindqvist (KD) yrkar att ändra första meningen i andra stycket i 

yttrandet till: Den aktuella delegationsordningen antogs år 2006 och har 

reviderats ett antal gånger, dock inte i den aktuella frågan.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Patrik 

Davidssons (C) och Monika Hammarströms (S) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvist (KD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen.   

Ordförande frågar om kommunstyrelsen i övrigt kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut. 
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Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen i övrigt 

beslutat i enlighet med kommunkansliets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2017-08-17 

Granskningsrapport, 2017-05-19   

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunchefen 
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§ 51 Dnr   

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende 
och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området 
till Uppvidinge 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.                 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag framställs förslaget om att bygga klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döpa området till 

Uppvidinge. 

Klimatsmart byggnation ingår som en naturlig del i Uppvidinge kommuns 

arbete med nybyggnation samt underhållsinsatser. Det finns politiska beslut 

på att möjligheterna till solenergi ska beaktas vid nybyggnation och 

befintliga byggnader.  

Förskolan Björkåkra ska miljöcertifieras med anledning av att valt material 

utgått från särskild miljöhänsyn. På förskolans tak finns solceller som driver 

köket samt bergvärmepumpen. Byggnaden har ett större dagsljusinsläpp 

med syftet att minska användandet av lampor som ljuskälla.   

Vid renoveringen av Olofsgården inrättades uppvärmning via bergvärme 

som drivs av solceller. Solcellerna kyls ner av vatten och på så sätt får en 

högre kapacitet. 

Ett av kommunens gruppboenden har fått solceller som driver dess 

bergvärmepump. 

Trots Uppvidinge kommuns insatser mot klimatsmart byggnation finns ett 

omfattande renoverings- och utvecklingsbehov på befintliga lokaler. 

Underhållsbudgeten som ska täcka hela kommunens samlade underhåll 

uppgår till 2,4 miljoner kronor. Möjligheten till klimatsmart byggnation 

måste ses i förhållande till befintliga budgetmedel och underhållsbehov. 

Detta är en långsiktig process där möjligheterna till klimatsmart byggnation 

sker i de fall det är möjligt och aktuellt. 

En ekoby drivs många gånger av näringsidkare eller samhällsförening som 

engagerar och driver frågan. Ekobyn förutsätter hänsyn till exempelvis nära 

tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelväg mellan bostadsområde 

och närliggande samhälle. Det finns inom Uppvidinge kommuns 
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geografiska område möjlighet till upprättandet av en ekoby. Däremot är 

Uppvidinge kommun inte en ensam aktör. Det går i detta läget inte att ta 

ställning till en ekoby i centrum av Uppvidinge. 

Kommunledningsförvaltningen hänvisar till möjligheterna för mark och 

exploatering med eventuell initiativtagare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Klimatsmarta skolor och äldreboenden samt ekoby i centrum av 

Uppvidinge ställer krav på investering och innebär höjda kostnader.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsens arbetsutskott kan besluta i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut och finner 

att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag 

Underlag till medborgarförslag 

Protokollsutdrag KSAU  

Tjänsteskrivelse 2020-03-25      

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 
Uppvidingehus 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.   

Sammanfattning av ärendet 

Förslagsställaren vill ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus AB genom 

att: 

 ta fram en träbyggnadsstrategi eftersom vi har råvaran inom 

kommunen. 

 upphandla och bygga klimateffektiva byggnader med god innemiljö 

 styra materialval till massivträstomme som ger byggnaden goda 

klimatprestanda ur ett livscykelperspektiv. 

 starta upp med klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader 

 

Av Uppvidingehus AB:s ägardirektiv, som reviderades 2014-06-24 § 70, 

framgår att bolaget ska utföra sin verksamhet så att den långsiktigt bidrar 

till att främja hållbar utveckling och tillväxt inom kommunen samt utveckla 

samhällsnyttan inom sektorn. Nedan följer bolagets verksamhetsmål: 

 medverka till att utveckla Uppvidinge kommun som en attraktiv 

bostads- och näringslivsort 

 bygga och förvalta attraktiva och prisvärda bostäder och 

bostadsområden. 

 medverka till att en god service finns i bostadsområden och 

kommundelar 

 motverka segregation och bidra till en god social gemenskap, 

integration och mångfald i bostadsområden och kommundelar 

 verka för en bra miljö genom att tillhandahålla sunda och energisnåla 

hus 

 verka för att bostadsbeståndet anpassas till en god standard för IT-

kommunikation 

 svara för förvaltning av kommunens fastigheter. Uppdraget regleras i 

ett särskilt avtal 

 

Uppvidingehus AB har inkommit med ett yttrande på medborgarförslaget 

och redovisar ett antal miljöåtgärder i enlighet med bolagets 

verksamhetsmål. Bland annat ställs högre krav än vad byggreglerna kräver, 

upphandlingar genomförs med hänsyn till miljön samt val av stomme 

överlåts till totalentreprenören. En ny lag gällande klimatdeklarationer har 
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aviserats som eventuellt träder i kraft från och med 1 januari år 2022. 

Uppvidinge kommun och Uppvidingehus AB följer utvecklingen mot en ny 

lagstiftning nogsamt. Kommunledningsförvaltningen ser inget behov av att 

revidera ägardirektiven i enlighet med medborgarförslaget.         

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-04-06 

Svar från Uppvidingehus AB 

Protokollsutdrag KS 2020-02-19 

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus  

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren   

 

 

 

Kommunchef   Nämndsekreterare 

Anne Hallberg   Alexander Arbman 

 













 
 

 

Svar på medborgarförslag att ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus 

med Dnr 2019-000264. KS2019-10-15 

Med anledning av inkommet medborgarförslag redogörs härmed, från Uppvidingehus sida, hur 

bolaget i nuläget jobbar inom de områden som tas upp i medborgarförslaget. Ingen ställning tas om 

ägaren ska stärka eller bibehålla nuvarande direktiv. 

 Att ta fram en träbyggnadsstrategi eftersom vi har råvaran i kommunen. 

I den nyproduktion som genomförts hittills har träregelstomme använts till de en- och 

tvåplansbyggnader som uppförts och betongstomme i de högre husen. Viss del betong används även 

i en- och tvåplanshusen i platta på mark och bjälklag. 

 Att upphandla och bygga klimateffektiva byggnader med god innemiljö 

I den nyproduktion som handlats upp har bolaget ställt högre krav än vad gällande byggregler kräver. 

Energianvändningen i bostadsupphandlingarna i Lenhovda, Åseda, Alstermo och Älghult har ställts till 

max 56% av gällande krav. På förskolan Björkåkra i Åseda ställdes krav motsvarande Miljöbyggnad 

Silver i upphandlingen. https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad. På 

Olofsgården i Åseda installerades en stor solcellsanläggning/solhybrid och ett system med frikyla 

samt en form av energilagring/frikyla till kylanläggningarna i tillagningsköket. Bolaget tittar även på 

att genomföra projekt där ett bostadshus kan vara helt självförsörjande på el och värme.  

Bolaget deltar även i Sveriges allmännyttas klimatinitiativ där bolaget åtagit oss att minska 

energianvändning med 30% till 2030. Till 2030 ska bolaget även vara fossilbränslefritt.  

Vad beträffar uppvärmning så har bolaget haft ca 0,5% oljeuppvärmning och detta enbart som spets 

under riktigt kalla dagar. Denna sista 0,5% kommer tas bort under 2020 och då har bolaget en helt 

fossilfri uppvärmning. 

Detta är enbart ett axplock av energi- och klimatåtgärder. Frågorna är ständigt aktuella för oss. 

 Att styra materialval till massivträhusstomme som ger byggnaden goda klimatprestanda ur 

ett livscykelperspektiv. 

Inget bolaget styrt i sina upphandlingar utan överlåtit valet av stomme till Totalentreprenören. 

Utbildning av byggprojektledare i kalkylering ur livscykelperspektiv har skett under 2019 och kommer 

att vävas in i våra projekt framöver. 

 Att starta upp med klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader. 

Under 2019 har Boverket fått uppdrag att utreda kravställande på klimatdeklarationer. Punkt 48 i 

Januariavtalet behandlar detta och krav kommer 1 januari 2022 som det ser ut nu. 

https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/klimatdeklaration/ 

https://www.sgbc.se/certifiering/miljobyggnad/vad-ar-miljobyggnad
https://www.boverket.se/sv/byggande/uppdrag/klimatdeklaration/
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§ 39 Dnr 2   

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till 
Uppvidingehus 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen förlänger uppdraget till och med april 2020.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 september 2019, § 113, beslutade kommunfullmäktige att överlämna 

medborgarförslaget ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 216, överlämna 

medborgarförslaget till kommunledningsförvaltningen och Uppvidingehus 

AB och återkomma till kommunstyrelsen i februari år 2020.             

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen förlänger uppdraget till och 

med april 2020.  

Beslutsgång 

Ordföranden frågar om kommunstyrelsen kan beslutat i enlighet med 

Niklas Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15 § 216 

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus 

Kommunledningsförvaltningen 
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Revidering av arbetsordning för styrelse och nämnder 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag på reviderad 

arbetsordning för styrelse och nämnder.  

Sammanfattning av ärendet 

En översyn har gjorts av nuvarande arbetsordning för styrelse och 

nämnder. Arbetsordningen reviderades senast 2015-08-25, § 81.  

Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) har i mars 2019 publicerat en skrift 

som kommuner kan använda som underlag för lokala bedömningar och 

utgöra exempel på hur en arbetsordning kan se ut. Den föreslagna 

arbetsordningen utgår från SKR:S skrift. 

Den nuvarande arbetsordningen har 21 paragrafer. Den föreslagna 

arbetsordningen har 36 paragrafer. Innehållsförteckning har lagts till för att 

läsaren snabbt ska kunna få en överblick. Vid slutet av de paragrafer i 

arbetsordningen vars innehåll berörs i kommunallagen, finns hänvisningar 

till lagtexten. 

Exempel på förändringar: 

 Ett avsnitt om nämndernas och styrelsens uppföljning, 

återredovisning och rapportering till kommunfullmäktige har lagts 

till. 

 Ett avsnitt har lagts till om sammanträde på distans där 

kommunfullmäktige medger att styrelsen och nämnderna har 

sammanträde på distans. 

 Bestämmelser om vad som gäller för protokollsanteckning har lagts 

till.  

Beslutsunderlag 

Arbetsordning för styrelser och nämnder reviderad av kommunfullmäktige 

2015-08-25 § 81 

Förslag på reviderad arbetsordning för styrelse och nämnder 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-04-02  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   
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Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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Meddelanden till Kommunstyrelsen  

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden: 

 Skrivelse till Uppvidinge kommun om samhällsviktigt verksamhet 

från Evidensia, KS 2020-000210 

 Skrivelse från Svenska Fotbollsförbundet med anledning av Covid-

19, KS 2020-000220 

 Skrivelse från Ideell kulturallians om förslag på åtgärder för att öka 

för att öka förståelsen för kulturens utsatta läge, KS 2020-228 

 Ändrade anslutningsvillkor i de kommunala tjänstepensionsavtalen 

m.m. (Cirkulär 20:17) 

Underlag 

Förteckning över meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde 2020-

04-22   

 

 

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Emma Majlöv Modig 
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