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Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 28 augusti 2018 klockan 18:30 

i Borgen, Lenhovda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Allmänhetens frågestund 2018 

Dnr 2017-000434  

 

2.  Hemställan hos kommunfullmäktige gällande 

lokal tillredning av lunch på Björkåkra 

förskola, Åseda 

Dnr 2017-000386  

KS 2018-08-14 § 141 

3.  Bredbandsstrategi 

Dnr 2018-000160  

KS 2018-08-14 § 135 

4.  Anmälan av medborgarförslag angående bad 

vid björkåkra i Åseda 

Dnr 2018-000249  

Inkom 2018-08-06 

5.  Anmälan av motion om lägenhetshyror för 

privata aktörer  

Dnr 2018-000243  

Inkom 2018-06-26 

6.  Anmälan om motion om införande av 

yrkeskategorin vårdbiträde 

Dnr 2018-000265  

Inkom 2018-08-15 

7.  Anmälan om motion gällande 

försörjningsstödet samt hyra på autogiro 

Dnr 2018-000252  

Inkom 2018-08-02 

8.  Anmälan av motion gällande torghandel eller 

annan mobil försäljning 

Dnr 2018-000261  

Inkom 2018-08-02 

9.  Anmälan av motion inrätta en 

äldreombudsman 

Dnr 2018-000262  

Inkom 2018-08-06 
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Ärende Anteckningar 

10.  Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 

Valnämnden efter Anders Ljungqvist (SD) 

Dnr 2018-000267  

 

11.  Meddelande till kommunfullmäktige 2018 

Dnr 2018-000063  

 

 

Ingrid Hugosson 

Ordförande 

Mikael Daxberg 

Kommunsekreterare 
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§ 141 Dnr 2017-000386  

Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal 
tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige bifalla hemställan från barn- och 

utbildningsnämnden.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beredde ärendet 2018-08-09. Utskottet 

föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige bifalla hemställan 

från Barn- och utbildningsnämnden. Utskottet uppdrog även till 

samhällsserviceförvaltningen att utreda kommunens kostverksamhet 

avseende ekonomi, kvalitet och brukarnöjdhet, med återrapportering till 

arbetsutskottet senast januari 2019. 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-10-25 

hemställa att kommunfullmäktige godkänner en försöksverksamhet med 

lokalt tillredd lunch på Björkåkra förskola under perioden 2018-01-01—

2019-12-31, med utvärdering under sista kvartalet 2019.  

Barn- och utbildningsnämnden har i en skrivelse till kommunstyrelsen 

2018-06-08 ställt frågan om kostnadsutvecklingen för kosten inom 

Uppvidinge kommun är rimlig, då statistik från Skolverket visar att 

kostnaden per elev och år om 8 600 kronor i Uppvidinge kommun är näst 

högst i länet.  

Någon översyn av kommunens kostverksamhet har inte genomförts sedan 

den dåvarande kostgruppen i oktober 2013 redovisade resultatet av sitt 

arbete från oktober 2011 och framåt. Kostgruppens arbete resulterade i bl a 

en kostpolicy för Uppvidinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen 

framförde under arbetet kritiska synpunkter på prissättningen men 

arbetsgruppen bedömde att det vid denna tidpunkt inte fanns skäl att 

förändra modellen för prissättning.  

Det finns enligt samhällsserviceförvaltningen starka skäl för att återigen 

göra en översyn av kommunens kostverksamhet, bl a en översyn av 

prismodellen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför ge 

förvaltningen ett sådant uppdrag. Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige föreslås avvakta att ta ställning till Barn- och 

utbildningsnämndens hemställan till dess att översynen är genomförd och 

redovisad.     
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Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet genererar inga ekonomiska konsekvenser.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut och finner 

kommunstyrelsen eniga i beslutet.                 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KSAU 2018-08-09 § 24 

Tjänsteskrivelse 2018-08-06 

Barn- och utbildningsnämndens hemställan 2017-10-25            

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

 

Ajournera mötet för lunch klockan 12:15-13:00.  
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Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal 
tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsens arbetsutskott uppdrar till samhällsserviceförvaltningen 

att utreda kommunens kostverksamhet avseende ekonomi, kvalitet och 

brukarnöjdhet, med återrapportering till arbetsutskottet senast januari 2019.  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden beslutade vid sitt sammanträde 2017-10-25 

hemställa att kommunfullmäktige godkänner en försöksverksamhet med 

lokalt tillredd lunch på Björkåkra förskola under perioden 2018-01-01—

2019-12-31, med utvärdering under sista kvartalet 2019.  

Barn- och utbildningsnämnden har i en skrivelse till kommunstyrelsen 

2018-06-08 ställt frågan om kostnadsutvecklingen för kosten inom 

Uppvidinge kommun är rimlig, då statistik från Skolverket visar att 

kostnaden per elev och år om 8 600 kronor i Uppvidinge kommun är näst 

högst i länet.  

Någon översyn av kommunens kostverksamhet har inte genomförts sedan 

den dåvarande kostgruppen i oktober 2013 redovisade resultatet av sitt 

arbete från oktober 2011 och framåt. Kostgruppens arbete resulterade i bl a 

en kostpolicy för Uppvidinge kommun. Barn- och utbildningsförvaltningen 

framförde under arbetet kritiska synpunkter på prissättningen men 

arbetsgruppen bedömde att det vid denna tidpunkt inte fanns skäl att 

förändra modellen för prissättning.  

Det finns enligt samhällsserviceförvaltningen starka skäl för att återigen 

göra en översyn av kommunens kostverksamhet, bl a en översyn av 

prismodellen. Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslås därför ge 

förvaltningen ett sådant uppdrag. Kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige föreslås avvakta att ta ställning till Barn- och 

utbildningsnämndens hemställan till dess att översynen är genomförd och 

redovisad.     

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet genererar inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-06 

Barn- och utbildningsnämndens hemställan 2017-10-25  
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Kostavdelningen        

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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§ 32 Dnr 2018-000055  

Kostorganisation 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar att redovisningen ska kompletteras 
med uppgifter från övriga kommuner i Kronobergs län. Den kompletterade 
redovisningen ska skickas till Kommunstyrelsen med frågeställningen: Är 
kostnadsutvecklingen för kosten rimlig i Uppvidinge kommun?    

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden önskade att få en redogörelse över hur 
förändringen inom kostorganisationen har påverkat Barn- och 
utbildningsnämndens kostnader i verksamheterna.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Torbjörn Gustafsson (C): Barn- och utbildningsnämnden beslutar att 
redovisningen ska kompletteras med uppgifter från övriga kommuner i 
Kronobergs län. Den kompletterade redovisningen ska skickas till 
Kommunstyrelsen med frågeställningen: Är kostnadsutvecklingen för 
kosten rimlig i Uppvidinge kommun?      

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 Lovisa Jonsson, ekonom, 2018-03-20 
Kostorganisation 2018-03-28     

Beslutet skickas till 
Lovisa Jonsson ekonom 
Kommunstyrelsen 
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§ 135 Dnr 2018-000160  

Bredbandsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige att anta bredbandsstrategin.                      

Sammanfattning av ärendet 

IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart 

samhälle. Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig teknik, da ̊ bl.a. 

arbetsresor kan minimeras och transporter kan effektiviseras genom IT-

kommunikation. 

Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter som finns. En hög 

användning av IT och Internet skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, 

konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Det kan också̊ hjälpa till att möta utmaningar som globalisering, 

klimatförändringar och den demografiska utvecklingen med en åldrande 

befolkning. En hög användning av IT-tjänster bidrar även till att utveckla 

kunskapssamhället samt utvecklande och brukandet av E-tjänster i 

kommunikation/kontakt med myndigheter och offentlig sektor. I framtiden 

kommer alltmer kontakt med sjukvården ske via Internet/webbkameror 

m.m. 

Tillgång till bredband ger människor och företag möjlighet att bo och verka 

både i tätorter och på̊ landsbygden. Bredband handlar till således i mångt 

och mycket om att ha en fungerande vardag. Utvecklingen av IT-

infrastrukturen kommer att fortsätta att öka, eftersom teknikutvecklingen 

går fort fram och den globala konkurrensen stiger i snabb takt.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C): Bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskott förslag till beslut och finner 

kommunstyrelsen besluta så.                  

Beslutsunderlag 

Bredbandsstrategi  

Tjänsteskrivelse, IT-chef 2018-08-07      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Bredbandsstrategi 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att komunsstyrelsen antar föreslagen bredbandsstrategi  

Sammanfattning av ärendet 

IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart 

samhälle. Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig teknik, da ̊ bl.a. 

arbetsresor kan minimeras och transporter kan effektiviseras genom IT-

kommunikation. 

Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter som finns. En hög 

användning av IT och Internet skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, 

konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Det kan också̊ hjälpa till att möta utmaningar som globalisering, 

klimatförändringar och den demografiska utvecklingen med en åldrande 

befolkning. En hög användning av IT-tjänster bidrar även till att utveckla 

kunskapssamhället samt utvecklande och brukandet av E-tjänster i 

kommunikation/kontakt med myndigheter och offentlig sektor. I framtiden 

kommer alltmer kontakt med sjukvården ske via Internet/webbkameror 

m.m. 

Tillgång till bredband ger människor och företag möjlighet att bo och verka 

både i tätorter och på̊ landsbygden. Bredband handlar till således i mångt 

och mycket om att ha en fungerande vardag. Utvecklingen av IT-

infrastrukturen kommer att fortsätta att öka, eftersom teknikutvecklingen 

går fort fram och den globala konkurrensen stiger i snabb takt.  

Beslutsunderlag 

Bredbandsstrategi  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Uppcom AB   

 

 

 

Niklas Jansson 
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§ 70 Dnr 2018-000160  

Bredbandsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera informationen.                   

Sammanfattning av ärendet 

Roger Karlsson (LPU) och Kennet Karlsson (-) lämnade in en motion juni 

2017 angående bredbandsstrategi. Kommunstyrelsen föreslog 

kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i samråd 

med UppCom AB i uppdrag att upprätta förslag på bredbandsstrategi. 

Ärendet skulle enligt tidigare beslut återupptas vid kommunfullmäktige i 

maj månad 2018. ( Kommunfullmäktige § 205, år 2017). 

UppCom AB har lämnat ett dokument som förslag till bredbandsstrategi 

och kommunstyrelsen ska under dagens sammanträde diskutera innehållet 

innan den antas.                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta notera informationen och 

finner styrelsen besluta så.                 

Beslutsunderlag 

Förslag till bredbandsstrategi, UppCom AB       

Beslutet skickas till 

Akten 
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Bredbandsstrategins syfte 
Syftet med bredbandsstrategin är att skapa en gemensam målbild samt att fokusera på 
utvecklingsbehoven för den digitala infrastrukturen i hela kommunen. Bredbandsstrategin 
ska också ge direktiv, stöd och vägledning i det strategiska och långsiktiga arbetet med att 
förverkliga kommunens mål att följa de nationella målen avseende tillgång till bredband. 
 
Avsikten är att strategin ska ge riktlinjer så att dessa frågor kan behandlas på samma 
strategiska och långsiktiga sätt som andra viktiga samhällsutvecklande frågor hanteras i 
kommunen.  
 
Bredbandsstrategin riktar sig främst till politiker och tjänstemän samt kommunens bolag och 
ska vara ett vägledande dokument vid arbete med samhällsplanering och utveckling av den 
digitala infrastrukturen. 
 
 
  



 

 

Bakgrund 
 

Nytta med bredband 
IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart samhälle. 
Samhällsekonomiskt är det en miljövänlig                                                
transporter kan effektiviseras genom IT-kommunikation. 
Utmaningen är att se den nytta och de möjligheter som finns. En hög användning av IT och 
Internet skapar förutsättningar för en hållbar tillväxt, konkurrenskraft och 
innovationsförmåga. 
Det kan        hjälpa till att möta utmaningar som globalisering, klimatförändringar och den 
demografiska utvecklingen med en åldrande befolkning. En hög användning av IT-tjänster 
bidrar även till att utveckla kunskapssamhället samt utvecklan                     -         
i kommunikation/kontakt med myndigheter och offentlig sektor. I framtiden kommer alltmer 
kontakt med sjukvården ske via Internet/webbkameror m.m. 
Tillgång till bredband ger människor och företag möjlighet att bo och verka både i tätorter 
och     landsbygden. Bredband handlar till således i mångt och mycket om att ha en 
fungerande vardag. Utvecklingen av IT-infrastrukturen kommer att fortsätta att öka, 
eftersom teknikutvecklingen går fort fram och den globala konkurrensen stiger i snabb takt. 
 

Ökat behov 
Internet har idag blivit en del av individens vardag samt ett viktigt system i samhällets 
infrastruktur. Under tidsperioden 1990-2010 har behovet av höghastighets Internet ökat 
dramatiskt. Internet används                                           såsom talböcker, musik, 
filmer samt   -        . Våra bostäder integreras mer till trådlös teknik varav våra vitvaror 
samt hemlarm och smarta telefoner med mera kommunicerar med Internet dygnet runt. 
 

Minskad åtkomst på landsbygd 
Sedan ett antal år tillbaka pågår en rasering av den infrastruktur i form av kopparnät som har 
funnits i vårt land. Telia väljer att lägga ner dessa nät på grund av föråldrad teknik och dyra 
underhållskostnader. 
Detta har i sin tur medfört att åtkomst till nuvarande form av bredbandsteknik i form av 
ADSL har försvunnit på stora områden i Uppvidinge kommun. Utbyggnad av nya tekniker 
som mobilt och fibernät har inte klarat av att ersätta kopparnätet i samma hastighet som det 
har lagts ner. 
UppCom har tagit beslut om säljstopp för ADSL och att tekniken kommer att avvecklas som 
tjänst inom företaget från och med år 2020 
Sammanfattningsvis har detta medfört en minskad tillgång till bredbandsteknik för många av 
kommunens invånare utanför tätorterna. 
 

  



 

 

Befintlig digital infrastruktur 
Uppvidinge kommun var tidigt ute med att bygga upp ett stamnät för att knyta ihop orterna. 
Man valde också att bygga stamnät till de mindre byar som var i behov av ADSL-tekniken. 
Stamnätet såldes sedan till kommunens helägda bolag UppCom som fortsatt utbyggnaden 
till gagn för både kommun, företag och privatpersoner. 
Fibernätet är ett öppet nät vilket garanterar åtkomst på konkurrensneutrala villkor. Detta 
anses vara en viktig strategi för att säkerhetsställa att hela samhället kan nyttja den digitala 
infrastrukturen utan risk för missgynnande prissättning. 
 
Fram till år 2015 var utbyggnadstakten förhållandevis låg inom tätorterna, mycket beroende 
på lågt intresse från privatkunder. Under åren 2015–2017 har stora delar av kommunens 
tätorter byggts ut med heltäckande fibernät och mycket stor andel av privatägda fastigheter 
har anslutits. I samband med totalutbyggnad har infrastrukturen dimensionerats för samtliga 
fastigheter i respektive ort för att trygga framtida behov. 
På landsbygden har genom åren genomförts flera framgångsrika byggnationer av lokala 
fibernät genom så kallande byalag. Dessa har via Länsstyrelsen erhållit stöd genom EU-
bidrag från Landsbygdsprogrammen. Detta var och är en helt avgörande faktor för 
utbyggnad på landsbygden. Samtliga av dessa lokala fibernät är anslutna till UppCom:s 
stamnät och ett nära samarbete pågår mellan byalagen och UppCom. 
 
Inom kommunen återstår att förse delar av landsbygden med fibernät samt att bygga 
redundans i befintligt nät för att på så sätt minska risk för störningar på samhällsviktiga 
funktioner. 
Kostnaderna för utbyggnad av                                                  bedöms vara 
förhållandevis stora. De geografiska förutsättningarna påverkar kostnadsnivån. Fortsatt 
utbyggnad bedöms i huvudsak inte vara genomförbar utan stöd av offentlig finansiering av 
något slag.   



 

 

Nationella mål och strategier 
Regering reviderade under 2016 den nationella bredbandsstrategin. I den nya strategin har 
Regeringen en vision om ett helt uppkopplat Sverige eftersom det skapar förutsättningar för 
att bo och verka i hela landet, driva tillväxt och innovativ produktion. På kort sikt höjs 
målsättningen till att 95 procent av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband om 
minst 100 Mbit/s redan år 2020. 
 
På längre sikt bedömer regeringen att det behövs mål på två områden; tillgång till snabbt 
bredband i hela Sverige och till stabila mobila tjänster av god kvalitet – där ledordet är 
"användning utan upplevd begränsning". Hela Sverige omfattar områden där människor och 
saker normalt befinner sig. Målen innebär att 98 procent bör ha tillgång till bredband om 
minst 1 Gbit/s i hemmet och på arbetet, resterande 1,9 procent bör ha tillgång till minst 100 
Mbit/s, och 0,1 procent bör ha tillgång till minst 30 Mbit/s senast år 2025. Målen innebär 
också att alla bör ha tillgång till stabila mobila tjänster av god kvalitet där de normalt 
befinner sig senast år 2023. 
 
  



 

 

Nuläge, fibernät 
Uppvidinge kommun är stor till ytan. Större delen av befolkningen på cirka 9 500 invånare är 
bosatta i kommunens tätorter. Noterbart dock att drygt 23 procent av invånarna bor utanför 
tätorterna i kommunen. 
Förbindelserna mellan orterna är byggt med fiberkabel och de flesta privatpersoner och 
företag i orterna har möjlighet till fiberanslutning. 
 

 
Trots den förhållandevis stora utbyggnaden i tätorterna anges låga siffror vid mätningar av 
antal anslutningar till fibernät som sammanställs av PTS (Post & Telestyrelsen). Anledningen 
är att mätning sker av faktiskt anslutna och inte vilka som har tillgång till fiber. I samtliga 
tätorter förutom Åseda är anslutningsgraden under 70%.  
Intresset är dock stigande och i takt med generationsskifte och ökad försäljning av 
fastigheter ökar anslutningsgraden. 
 
På landsbygden är intresset större och 80–90% av fast boende väljer att ansluta sin fastighet 
i de fall man får möjlighet. 
 
  



 

 

Utanför tätorterna har utbyggnad skett i form av byalag och ekonomiska föreningar. 
Ekonomiskt stöd har varit möjligt via EU:s landsbygdsprogram. Cirka 10 procent av 
kommunens invånare har sin fiberförbindelse via något av de bildade föreningarna. Samtliga 
är sedan anslutna till UppCom:s stamnät och har samma kommunikationsoperatör som 
övriga i kommunen. 
 
 

 
 
 
 

Regionalt nät 
UppCom:s stamnät har direkta fiberanslutningar till Nybro, Växjö och Vetlanda kommuner. 
Intresset från omkringliggande kommuner till samarbete för att förbättra och bygga 
redundans av digital infrastruktur är stor. 
Det innebär att företag inom kommunen kan erbjudas möjlighet att öppna digitala vägar 
mellan företag. Både inom kommunen men även utanför. 
  



 

 

Omvärldsanalys 
 
Lokalsamhället står inför flera utmaningar som ligger på kommunernas ansvar att förhålla sig 
till och hitta lösningar för: 
 

 En förändrad demografisk struktur med allt fler äldre kommer att medföra ökade 
kostnader för bland annat vård och omsorg samt göra tillgången till arbetskraft 
mindre 

 Omflyttning av människor från landsbygd till städer 

 Behov av en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle 

 Högre konkurrenstryck för företag genom de senaste årtiondenas globalisering där 
vikten av geografisk placering av arbetskraft tenderar att minska 

 
Digitaliseringen spelar en viktig roll för att hantera dessa utmaningar och det behöver hittas 
nya tjänster som bidrar till att utmaningarna kan hanteras     ett rimligt sätt för samhället, 
såväl praktiskt som ekonomiskt. 
 
Ur offentligt verksamhetsperspektiv är det viktigt att: 

 skapa förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga 
verksamhetssystem 

 mota ökade krav     offentlig service till oförändrade eller sänkta kostnader och ge 
lika bra offentliga digitala tjänster     landsbygd som i tätort 

 vårdgivare kan leverera den patientservice som förväntas i hemtjänsten, sjuk- och 
tandvård samt för sjuka som vårdas hemma 

 skolor, högskolor och universitet fortsätter ha bra tillgång till bredband med hög 
kapacitet för att ge elever, studenter och forskare bra förutsättningar för sina studier 
och sitt arbete 

 
Ur näringslivsperspektiv är det viktigt att: 

 skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag 

 ge möjlighet för företagsetablering av moderna företag i alla delar av staden och 
säkerställa inflyttning av arbetskraft 

 
Ur invånarnas perspektiv är det viktigt att: 

    tillgång till effektiva samhällstjänster som ger en enklare och tryggare vardag 

    tillgång till TV, underhållning och att möjliggöra för distansutbildning 

 möjliggöra ökat arbete hemifrån                             hållbar utveckling 

 boende i tätorten och landsbygden har samma förutsättningar för elektronisk 

 kommunikation 

    ökade möjligheter att delta i den demokratiska processen 
 
  



 

 

Landsbygd 
Som en del av att uppnå de nationella bredbandsmålen satsar regeringen 3,25 miljarder 
kronor för bredbandsutbyggnad     landsbygden mellan 2014-2020. Stödet hanteras av 
Länsstyrelsen och styrs av Jordbruksverkets Landsbygdsprogram. Genom 
landsbygdsprogrammet kan byalag, ideella och ekonomiska föreningar, operatörer, 
organisationer och kommuner söka stöd för att anlägga bredband i områden där utbyggnad 
inte sker på ren kommersiell grund och där det inte finns tillgång till någon form av 
bredbandsnät med hög kapacitet. I Kronbergs län är stödnivån 60 % av 
investeringskostnaden, resterande 40 % ska täckas av privata medel och eventuella 
kommunala bidrag. 
                                                                  bedömts som helt 
otillräckligt för                                     strategin ska kunna uppfyllas. Därför har 
regeringen beslutat att tillföra ytterligare 1 miljard till utbyggnad av bredband till 
landsbygden.  
Även detta har visat sig vara otillräckligt och ansökningarna i Kronobergs län är klart större 
än vad som finns stöd till. 
 

Marknadsaktörers roll på landsbygden  
Under den pågående stödperioden har marknadsaktörernas roll och intresse för 
fiberetablering på landsbygden inom kommunen varit obefintlig. Endast kommunens egna 
bolag har visat intresse. Fröseke fiberförening är det enda stödberättigade område     
landsbygden som har beviljats stöd.  
Fröseke fiberförening valde att överlåta beviljade stöd till UppCom för genomförande av 
projekt och uppföljande av regelverket som kommer med stödet.  
 
Delvis förklaring till detta är att de projekt som prioriteras för stöd idag är               
geografiskt och ekonomiskt att det är svårt för ett byalag att genomföra. Byalagen är 
generellt sett dessutom inte intresserade av att äga och förvalta ett fibernät.  
För att kunna etablera och förvalta fibernät krävs att man har branscherfarenhet och en 
etablerad organisation vilket byalag ofta saknar och därmed ses det som en stor risk a       
                     områden som beviljas stöd har också en hög intressegrad, ofta uppåt 
90–95 % vilket har visat sig vara svårt att uppnå vid större projekt inom Uppvidinge 
kommun.  
 
 

  



 

 

Målsättning och strategi för fortsatt fiberutbyggnad 
 

Mål 
Målsättningen för tillgång till bredband ska minst följa de nationella mål som är uppsatta. 
Alla boende och verkande i Uppvidinge kommun ska uppleva att den digital infrastrukturen 
är prioriterad och finns tillgänglig med bästa möjliga standard.  
År 2020 bör minst 95 procent av kommunens invånare och näringsliv kunna erbjudas 
möjlighet att ansluta till bredband med lägsta överföringshastighet på 100 Mbit/s. 
2025 bör minst 98 procent har tillgång till bredband med lägsta överföringshastighet på 1 
Gbit/s. Resterande 2 procent bör ha tillgång till annan form av bredbandsteknik med lägsta 
överföringshastighet på 30 Mbit/s  
 

En levande landsbygd 
Kommunens ambition är att det ska finnas förutsättningar att både bo och verka som 
företagare såväl i staden som på landsbygden med en bra servicenivå. Tillgången till 
bredband är en viktig framgångsfaktor för en levande landsbygd, och ur ett socialt 
hållbarhetsperspektiv en allt mer grundläggande förutsättning för att alla medborgare ska 
kunna erbjudas service på lika villkor. 
 
Utvecklingen     landsbygden ska ske på villkor likställda de som gäller för utveckling i tätort. 
Kommunen har målet att skapa förutsättningar för fast eller mobilt bredband för alla hushåll 
och företag, såväl i tätorterna som på landsbygden. Bredbandet ska ha god täckning, 
kapacitet och tillgänglighet. 
 

Bredband - en del av kommunens infrastruktur 
Enligt plan- och bygglagen ingår elektronisk kommunikation som en grundläggande del i 
infrastrukturen för bebyggelse och kan jämställas med annan infr                             
avlopp och fjärrvärme. Utbyggnaden av IT-infrastrukturen ska därför planeras i samband 
med framtagandet av kommunens översikts- och detaljplaner. 
 
Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur ska hanteras långsiktigt och strategiskt 
men också kostnadseffektivt. Kommunen ska därför verka för att planering och utbyggnaden 
av bredband i möjligaste mån ska samordnas med andra infrastrukturintressenters planer. 
Det innebär att kommunen ska arbeta för att utnyttja möjligheten till           
               när det sker förnyelser eller förändringar i vatten-, avlopps eller elnät  
                 innebär att rör för bredband läggs ner tillsammans med övriga 
ledningsnät när grävningen utförs. 
 
  



 

 

Framtidsäkra nät 
Utbyggnaden av kommunens digitala infrastruktur ska hanteras långsiktigt och strategiskt. 
Bredbandsnäten som byggs ska vara framtidsäkra med god kapacitet och tillgänglighet. 
Kommunen ska verka för att planeringen och utbyggnaden av IT-infrastrukturen hanteras 
kostnadseffektivt och i möjligaste mån planeras och samförläggs ihop med övrig 
infrastruktur när nya områden planeras och byggs i kommunen. 
Kommunen ska i första hand verka för utbyggnad av de fiberbaserade bredbandsnäten. 
Fibernät ger robusta och framtidsäkra lösningar med hög kapacitet och har den just nu mest 
överlägsna överföringshastigheten, jämfört med annan tillgänglig teknik. Fibernäten kan 
även utgöra basen för utbyggnaden av de mobila näten. Från de fiberbaserade näten är det 
möjligt att t ex koppla på master som kan förbättra de mobila nätens täckning. 
 

  



 

 

Ekonomi 
 

Finansiering 
Utbyggnaden av bredbandsnät sker idag huvudsakligen på marknadsmässiga grunder. Detta 
fungerar väl inom tätorterna där det finns ett intresse från de nätägare som verkar på 
marknaden att ansluta hushåll och företag mot fibernät. Kommunen anser därför att 
bredband inom tätort även fortsättningsvis ska tillhandahållas av marknadens aktörer     
kommersiell grund. 
 
För landsbygden är situationen däremot en annan. Där behövs i många fall offentligt stöd för 
att bredbandsutbyggnad ska komma till stånd.  
 
Strategisk inriktning för finansiering av bredbandsutbyggnad i Uppvidinge kommun 

1. Bredband ska tillhandahållas av marknadens aktörer på kommersiell grund. 
2. Om kommersiell grund saknas ska finansiering ske via offentliga bidrag, t ex genom 

EU:s Landsbygdsprogram. 
3. Om kommersiell grund saknas, och det offentliga stödet ovan inte går att söka, kan 

stöd från kommunen bli aktuellt i de fall det prövas som lämpligt. 
 

Kommunalt stöd 
Enligt PTS kartläggning saknar många av de boende på landsbygden tillgång till bredband. 
Kommunen har därför för avsikt att primärt inrikta sina resurser     att öka tillgången till 
bredband på landsbygden. Uppskattningsvis finns det omkring 500 hushåll med fast boende 
kvar på landsbygden att ansluta till bredbandsnätet. 
 
Hushållens egen kostnad bestäms utifrån varje enskilt utbyggnadsprojekt och i relation till 
tillgången på offentligt stöd. 
 
Under perioden 2014 - 2020 finns möjlighet att erhålla medel genom EU:s 
Landsbygdsprogram. Offentligt stöd från EU:s Landsbygdsprogram prövas och tilldelas efter 
ansökan via Länsstyrelsen hos Jordbruksverket. Först    fastställs de exakta beloppen. 
 
Kommunen ska i sin investeringsplan årligen budgetera vilka medel som avsätts för 
utbyggnad av infrastruktur i form av fibernät. 
Dessa medel prioriteras för att göra det möjligt att bistå utvecklingen av utbyggnad av 
bredband i enlighet med målsättningarna. 
 
Genom att Uppvidinge kommun lånar ut pengar under byggtiden till projekt som är 
godkända av KSAU kan det ej anses vara i konflikt med den kommersiella konkurrensen och 
regelverken för de statliga bidragen. 
Vilka projekt som kan komma att finansieras under byggtiden med lån av Uppvidinge 
kommun ska tydliggöras i Utbyggnadsplan för bredband i Uppvidinge kommun. 
  



 

 

Uppföljning 
 

Effektmål: 
Effektmål 2020 för Uppvidinge kommuns arbete med infrastruktur för bredband: 
Bredbandsnätet är                             5 procent av hushåll och företag i såväl 
tätorter som på landsbygden i Uppvidinge kommun kan erbjudas en överföringshastighet     
minst 100 Mbit/s. 
 

Indikator: 
Andel hushåll och företag inom tätort eller småort, respektive utanför tätort och småort, 
som kan erbjudas tillgång till bredbandsnätet, eller som har anslutit sig till nätet enligt PTS 
kartläggning. 
 

                  
Följande mått utöver indikatorn används för uppföljning och analys i den årliga revideringen 
                                  för bredband i Uppvidinge          
 
Antal hushåll och företag inom tätort eller småort 
- varav antal hushåll och företag som har möjlighet att ansluta sig (dvs. framdraget till 
fastighetsgräns) eller som har fått nätet inkopplat i fastigheten (fungerande tjänster t ex 
internet) 
 
Antal hushåll och företag utanför tätort och småort 
- varav antal hushåll och företag som har möjlighet att ansluta sig (dvs. framdraget till 
fastighetsgräns) eller som har fått nätet inkopplat i fastigheten (fungerande tjänster t ex 
internet) 
 
Antal genomförda projekt utanför tätort och småort 
 
Antal projekt som finansieras med statligt/EU-stöd 
 
Antal hushåll och km fibernät                      finansieringsstöd 
 

  



 

 

Rutiner för uppföljning och rapportering 
Kommunens arbete med bredbandsutbyggnaden enligt kommunens övergripande mål följs 
varje år upp i den ordinarie verksamhetsuppföljningen. 
I samband med den å                           yggnadsplanen för bredband i Uppvidinge 
                     rapportering av status för utbyggnadstakten att anges. 
 

Revideringavstrategin 
Revidering av grundläggande principer och övergripande strategier ska ske vid behov. 
Utbyggnadstakt och kartläggning av planerad linjesträckning framgår av handlingsplanen: 
                                                     P       ka revideras årligen. 







Härmed vill jag förtydliga min motion angående "svårigheten med att få in bostadshyror" med en 

bilaga. 

 

Jag menar givetvis att alla parter som hyr ut lägenheter ska kunna få rätt hyra in från sina hyresgäster 

via någon form av central lösning då det idag inte alltid fungerar att få in hyrorna från hyresgästerna 

på annat sätt än via påminnelser och sedan kronofogdeåtgärder. (Inte ens det fungerar alltid.) 

Den som uppbär bidrag från samhället och som hyr en bostad ska kunna ”tvingas” att betala 

överenskommen hyra direkt från bidragen via direktinbetalning till lägenhetsuthyraren oavsett om 

denne är privat eller offentlig, stor eller liten och oavsett driftsform. 

 

Bilagan behövs för att poängtera att motionens syfte är att gälla samtliga grupper på hyresmarknaden 

för bostäder, inte att peka ut en viss grupp hyresgäster eller hyresvärdar. 

 

Med vänlig hälsning, 

Rose-Marie Elling 

för Uppvidingemoderaterna 



Motion:  

Inför yrkeskategorin Vårdbiträde 

 

Återinför yrkeskategorin vårdbiträde inom den kommunala äldreomsorgen.  

Vårdbiträden är en yrkesgrupp som det senaste decenniet i stort sett försvunnit. Med de 

utmaningar vård och omsorg står inför finns behov av denna yrkesgrupp för att avlasta mer 

kvalificerade yrkesgrupper som läkare, sjuksköterskor och undersköterskor.  

 

Detta skapar möjligheter för arbetslösa, ungdomar och nyanlända att få en väg in i vårdyrket. 

Det kan handla om allt från att servera lunchbrickor, ta ut brukare på promenader, bädda 

sängar och tvätta kläder, till vaktmästeriuppgifter och enklare städning. Andra vanligt 

förekommande uppgifter är att hjälpa till med personlig hygien, påklädning, linda ben, 

dokumentera och rapportera om förändringar i hälsotillståndet. Kort sagt fokuserar 

vårdbiträdet på det praktiska arbetet, inte på det medicinska. 

 

Vårdbiträden kommer därmed att avlasta undersköterskorna som får mer tid till 

omvårdnad och i sin tur kan avlasta sjuksköterskorna. Vården blir mer effektiv. 

Det skulle dessutom ge undersköterskorna inom äldrevården möjlighet att utföra liknande 

arbetsuppgifter som kollegorna på sjukhusen. Det skulle leda till en statushöjning och få fler 

att utbilda sig inom yrket. Dessutom skapas fler enklare jobb utan större yrkeserfarenhet. 

 

Det kan i många fall vara en merit att kunna prata flera språk än svenska, för att lättare kunna 

kommunicera med vårdtagare som har andra modersmål. 

 

Uppvidingemoderaterna föreslår att: 

 

Uppvidinge kommun inför yrkeskategorin vårdbiträde för att arbetsuppgifter ska kunna 

omfördelas och frigöra tid för undersköterskor och sjuksköterskor och därigenom även skapa 

fler enklare jobb. 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2018-08-07 











 
 
 
 

 

 

Till kommunfullmäktige 26/6 

 
 

 

 
 

 

Meddelanden 

 
 

 

1. Granskningsrapport av bisysslor 2017-000375 

2. 2018-000230, Maj månad Rapportering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

2018 

3.2018-000022 Länsstyrelsen beslut 2018-06-04 i ärende 551-340-18 Ändring av 

villkor i tillstånd till att lägga upp hushålls- och industriavfall samt avvattnat 

avloppsslam på fastigheten Linneberga 1:23 (numera 1:25) Uppvidinge kommun 

4. Sammanräkning från länsstyrelsen – Andreas Preschel (SD) ersätter Stefan 

Andersson (SD) som ledamot i kommunfullmäktige. 2018-06-25 

 

 

 

 

 


