
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Christoffer Mowide, 0474-470 29 
christoffer.mowide@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-01-31 
 

  

 

Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 13 februari 2018 klockan 

08:30 i Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

OBS! Se tiden. 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning  

2.  Information om ekonomi 

Dnr 2018-000039  

 

3.  Äskande av medel för köp av förskolemodul 

till Åseda 

Dnr 2017-000425  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) BUN § 102/207 

4.  Ansökan om utökat kommunalt 

borgensåtagande 

Dnr 2018-000013  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Uppcom § 51/2017 

c) Ansökan 

5.  Informationssäkerhetspolicy 

Dnr 2017-000431  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Policy 

6.  Äskande om medel eller utökat bidrag för 

grannsamverkan 

Dnr 2017-000396  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Överenskommelse 

c) Ansökan 

d) Bidrag till nationell 

grannsamverkan 
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Ärende Anteckningar 

7.  Motion om att slopa bygglov för solceller 

Dnr 2017-000350  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) KF § 64/2009 

c) MBN § 157/2017 

d) KS § 193/2017 

e) KF § 84/2017 

f) Motion 

8.  Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle 

Dnr 2017-000133  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) FÖP 

c) Särskilt utlåtande 

d) Länsstyrelsens granskning 

9.  Miljökonsekvensbeskrivning av fördjupad 

översiktsplan för Åseda samhälle 

Dnr 2017-000299  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Särskild sammanställning 

c) Miljökonsekvensbeskrivning 

10.  Finansiering av ny design för extern 

webbplats 

Dnr 2018-000029  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Översikt webbdirektiv 

c) Information till alla 

11.  Köp av fastigheten Kållehylte 1:6 i Åseda 

Dnr 2018-000032  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Köpekontrakt 

12.  Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Dnr 2017-000353  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Samverkansavtal 

13.  Försäljning av del av fastigheten Kållehylte 

1:6 i Åseda 

Dnr 2018-000033  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Köpekontrakt 

c) Karta 

14.  Uppdrag om motion om utsläpp av 

växthusgaser 

Dnr 2017-000410  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) KF § 147/2017 

c) Medborgarförslag 

d) Motion 

15.  Uppdrag om motion om parkering på 

kommunal mark 

Dnr 2017-000418  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) KF § 146/2017 

c) Motion 
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Ärende Anteckningar 

16.  Uppdrag om motion om genomlysning av den 

kommunala organisationen 

Dnr 2017-000403  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) KF § 134/2017 

c) Motion 

17.  Avsiktsförklaring om projektet Jobbresan 

Dnr 2017-000428  

Underlag: 

a) Avsiktsförklaring 

Tjänsteskrivelse kommer senast 

fredagen den 9 februari. 

18.  Avsiktsförklaring om ny medlem i 

lönesamverkan HUL 

Dnr 2018-000014  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) KS § 12/2018 

c) Avsiktsförklaring 

19.  Utredning om organisering av verksamheten 

för ensamkommande barn och unga 

Dnr 2017-000389  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) SN § 140/2017 

c) KS § 70/2017 

20.  Yttrande om granskning av IT-verksamhet 

Dnr 2017-000362  

Underlag: 

a) Tjänsteskrivelse 

b) Yttrande 

c) Granskningsrapport 

d) Missiv 

21.  Avsägelse från uppdraget som ordförande i 

tekniska utskottet 

Underlag: 

a) Avsägelse 

22.  Val av ordförande i tekniska utskottet Saknas underlag. 

23.  Meddelande till Kommunstyrelsen 

Dnr 2017-000416  

Underlag: 

a) Förteckning 

24.  Anmälan av delegeringsbeslut 

Dnr 2018-000026  

Underlag: 

a) Förteckning 

25.  Övriga frågor  

 

Åke Carlson 

ordförande 

Christoffer Mowide 

kommunsekreterare 
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Äskande av medel för köp av förskolemodul till Åseda 

Ekonomichefens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppmanar barn- och utbildningsnämnden att 

återkomma med hemställan inom ordinarie budgetarbete för 2019  

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har den 22 november, § 102, beslutat om att 

hemställa om investeringsmedel för inköp av moduler för två 

förskoleavdelningar i Åseda.  I samma ärende ger nämnden i uppdrag till 

förvaltningen att utreda beräknade kostnader för inköp av modulerna.  

Av nämndens beslut framgår inga ekonomiska konsekvenser och därmed 

finns det inget underlag för kommunfullmäktige att fatta beslut om.  

Budgetprocessen inför budget 2019 påbörjas under våren 2018. Nämnden 

bör hantera ärendet i den ordinarie budgetprocessen.  

Beslutsunderlag 

Barn- och utbildningsnämnden, § 102, Äskande av medel för köp av 

förskolemodul till Åseda  

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2017-12-19  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningnämnden 

Ekonomichefen   

 

 

Silja Savela 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 102 Dnr 2017-000162  

Köp av förskolemodul till Åseda 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden beslutar 

att ge Barn- och utbildningsförvaltningen i uppdrag att utreda beräknade 
kostnader för inköp av moduler för två förskoleavdelningar i Åseda, 

att med utgångspunkt från beräknade kostnader för inköp av moduler för 
två förskoleavdelningar i Åseda hemställa hos Kommunfullmäktige om 
investeringsmedel.  

 
Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden beslutade 2017-10-25 att moduler 
omfattande två förskoleavdelningar uppförs på Gläntans tomt med start för 
uppförandet i januari 2019 och med en hyrestid för fem år, alternativt köp 
av moduler om det skulle vara ekonomiskt fördelaktigt. 

 
Ekonomiska konsekvenser 
Utredning behöver genomföras för att beräkna kostnader för inköp av 
moduler för två förskoleavdelningar i Åseda.   

 
Beslutsgång 
Ordförande frågar om nämnden kan fatta beslut i enlighet med 
förvaltningens förslag till beslut och finner nämnden besluta så.         

 
Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag 2017-10-25 § 86 Lokalanpassning för förskolan med 
anledning av ökade födelsetal 

Tjänsteskrivelse Mikael Falk, förvaltningschef, 2017-11-08  



 

Barn- och utbildningsnämnden 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

 
 
 
Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 

Torbjörn Gustafsson, ordförande Barn- och utbildningsnämnden 

Mikael Falk, förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen 

Uppvidingehus 
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Ansökan om utökat kommunalt borgensåtagande 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att: 

1 Såsom för egen skuld ingå borgen för AB Uppvidingehus 

låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 200 miljoner 

svenska kronor, jämte därmed löpande ränta och kostnader 

2 Uppdra åt kommunens firmatecknare att underteckna handlingar 

rörande borgen.  

Sammanfattning av ärendet 

AB Uppvidingehus ansöker om utökning av den kommunala 

borgensramen med 50 miljoner kronor. Efter utökningen kommer den 

kommunala borgensramen att vara 200 miljoner kronor.  

Ansökan sker med anledning av den utveckling av byggande som ägare 

och styrelse har önskemål om de kommande åren. I dagsläget utnyttjar AB 

Uppvidingehus 96 miljoner kronor av den beviljade ramen på 150 miljoner 

kronor.  

Planering finns för förvärv, renovering och nybyggnation av fastigheter 

vilket kommer att innebära ett ökat upplåningsbehov på 104 miljoner 

kronor. Antalet tillgängliga bostäder i kommunen kommer att öka med 

cirka 75 stycken. Bolaget kommer att söka bidrag på motsvarande 15 

miljoner kronor för de olika projekten. Om bidragen beviljas, minskar 

behovet av upplåning.   

Ekonomiska konsekvenser 

Ett borgensåtagande är alltid en risk. AB Uppvidingehus har en välskött 

ekonomi och kommer att i jämförelse med liknande allmännyttiga 

kommunala bostadsbolag att ha en lägre belåningsgrad. Efterfrågan på 

bostäder i kommunen är fortsatt hög. Risken att bolaget inte ska klara av 

sina åtaganden bedöms i dagsläget som lågt.    

Beslutsunderlag 

 Ansökan om utökat kommunalt borgensåtagande, AB Uppvidingehus 

2017-12-29 

Sammanträdesprotokoll, AB Uppvidingehus 2017-09-20 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-01-09 
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Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Ekonomichef (efter kommunfullmäktiges beslut)   

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 





 

 
Adress: Apoteksgatan 5, 364 42 LENHOVDA Telefon: 0474-476 80 vx SE556156486401 Bankgiro: 511-1497 
www.uppvidingehus.se      Styrelsens säte: Lenhovda Godkänd för F-skatt 

 
 
Ansökan om utökat kommunalt borgensåtagande 
AB Uppvidingehus ansöker härmed om utökning av den befintliga kommunala borgensramen med 
50 000 000 SEK. Efter utökning kommer den kommunala borgensramen för AB Uppvidingehus att 
uppgå till 200 000 000 SEK. 

Ansökan sker med anledning av den utveckling som ägare och styrelse har önskemål om framöver. 

Befintlig borgensram på 150 000 000 SEK: 
 Ramnyttjande År Ändamål 

  96 000 000 - Befintliga lån. Nyupplånat 16 miljoner under 2017 till 
nyproduktion 8 lgh i Lenhovda samt 6 lgh i Alstermo. 

  54 000 000  Ej utnyttjat 
 
Preliminär framtida nyttjande av borgensram på 200 000 000 SEK: 
 Ramnyttjande År Ändamål 
  96 000 000 - Befintliga lån.  
  8 000 000 2018 Köp och ombyggnad av Lenhovda 72:1 
  19 000 000 2018 Påbyggnad Kommersen Åseda (nyprod. 8lgh+lokal) 
  6 000 000 2018 S. Esplanaden 5, Åseda (renovering 18lgh) 
  50 000 000 2019 Järnvägsområdet Åseda (nyprod. 35 lgh) 
  8 000 000 2019 Lindvägen, Älghult (nyprod. 4-6lgh) 
  13 000 000 2019 Köpmangatan 25, Lenhovda (nyprod. 8 lgh) 
  200 000 000  
 
 

De projekt som är uppräknade ovan är de pågående eller planerade. Belåningsgraden i respektive 
projekt hamnar högt då bolaget väljer att fortsatt lägga stora resurser på underhåll av våra 
fastigheter i det befintliga beståndet. I ovanstående projekt kommer bidrag på ca 15 miljoner att 
sökas. Vid beviljande används dessa medel till att sänka belåningen alternativt kontantinsats på 
kommande projekt. 

Bedömningen är att vid fullt utnyttjande av borgensramen kommer vårt bokförda värde på 
fastigheterna att ligga på ca 3600:-/kvm (240 miljoner) och belåning 3000:-/kvm. Belåningsgrad ca 
83%. Som jämförelse kan nämnas att för storleksmässigt liknande SABO-bolag låg bokfört värde per 
2016-12-31 på ca 4 600: -/kvm och belåning ca 3 950: -/kvm (86 %). 

Ansökan är enbart en ram och utfallet/nyttjandet är beroende av flera olika parametrar som tillgång 
till mark, entreprenadpriser, hyressättning, övriga investeringar i beståndet, bidrag och söktryck 
m.m. 

Styrelsebeslut på ansökan om utökning av kommunal borgen taget 2017-09-20. 
 
Lenhovda 2017-12-29 
 
Richard Gustafsson 
AB Uppvidingehus 
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Informationssäkerhetspolicy 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar den bilagda 

informationssäkerhetspolicyn. 

Sammanfattning av ärendet 

Policyn för informationssäkerhet är ledningens viljeinriktning avseende 

arbetet med kommunens informationstillgångar. För att uppnå kommunens 

mål och krav behöver medarbetare och förtroendevalda ta särskilt ansvar, 

vilket kräver utbildning och samordning i hela organisationen. Till policyn 

kopplas instruktioner och rutiner för daglig och säker hantering av 

information. I sitt arbete följer Uppvidinge kommun förekommande lagar och 

förordningar, så att information klassas och hanteras med hänsyn till 

konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Arbetet med att skydda 

information ska vara aktivt, kontinuerligt, långsiktigt och 

förtroendeskapande. Policyn är grunden för ett medvetet arbetssätt: att 

upprätta, införa, driva, övervaka, underhålla, granska och förbättra metoder 

för informationssäkerhet i Uppvidinge kommun.   

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet kräver att instruktioner och rutiner kopplade till informations-

säkerhetspolicyn arbetas fram inom samtliga förvaltningar och bolag. En 

funktion som samordnar det övergripande informationssäkerhetsarbetet 

behöver utses. Inledningsvis, men även långsiktigt, fordras att tid avsätts 

för utbildning, planering och samordning. Externt stöd kan bli nödvändigt.   

Beslutsunderlag 

Förslag till Policy för informationssäkerhet, 2017-01-03 

Tjänsteskrivelse av beredskapssamordnare, 2017-01-08  

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunala förvaltningar och bolag 

Kommunchef   

IT-chef 

Beredskapssamordnare  

 

Beredskapssamordnare 

Charlott Åberg 
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Policy för 

informationssäkerhet

Instruktioner och rutiner 

för analys av 

informationssäkerhet

Förvaltning och bolag

Instruktioner och rutiner 

för informationssäkerhet 

Kontinuitet och drift

IT

Instruktioner och rutiner 

för informationssäkerhet

Medarbetare och 

förtroendevalda

  

 

 

Policy för informationssäkerhet       
 
All hantering av information i Uppvidinge kommun ska ske på ett säkert sätt. Policyn för 
informationssäkerhet är ett styrdokument som anger mål och inriktning för kommunens 
arbete med informationssäkerhet. Dokumentet ska gälla alla nämnder och kommunala 
bolag.  
 
 

Policyns roll i informationssäkerhetsarbetet 
Policyn konkretiseras med instruktioner och rutiner. Dessa ska ge verksamheterna stöd i det 
dagliga arbetet med informationssäkerhet. Instruktioner beslutas av kommunstyrelse, eller 
av ansvarig nämnd, om instruktionen endast berör ett verksamhetsområde. Rutiner beslutas 
av respektive förvaltning och bolag. 
 
 
 

 

 

 

Allmänt om informationssäkerhet 
Information är en av Uppvidinge kommuns viktigaste tillgångar. Med information avses all 
information, oavsett om den behandlas manuellt eller automatiserat och oberoende av i 
vilken form eller i vilken miljö den förekommer. I kommunens risk- och sårbarhetsanalys ska 
arbetet med informationssäkerhet kartläggas. Uppvidinge kommuns arbete med 
informationssäkerhet utgår från 

• lagar, förordningar och föreskrifter 
• kommunens egna krav 
• avtal. 
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Med informationssäkerhet avses att 

• rätt information är tillgänglig för rätt person när den behövs 
• informationen är spårbar 
• obehöriga personer inte kan ta del av sekretesskyddad information 
• offentlighetsprincipen kan upprätthållas 
• informationen är och förblir riktig 
• system som hanterar information fungerar väl och i enlighet med sitt syfte 
• informationen bevaras och klassas enligt upprättade instruktioner och rutiner.  

 

 

Mål för arbetet med informationssäkerhet 
För Uppvidinge kommuns informationssäkerhetsarbete ska gälla att 

• alla medarbetare har kunskap om gällande informationssäkerhetsregler 
• informationsförsörjningen är säker, effektiv och bidrar till ökat skydd och stöd för 

medarbetare, samverkansparter, invånare och personer som vistas i kommunen 
• ingångna avtal är kända och följs 
• krishanteringsförmågan upprätthålls 
• alla investeringar, både i form av information och teknisk utrustning, har skydd i 

tillräcklig grad 
• det finns tillgång till en gemensam, säker och väl definierad infrastruktur för extern 

och intern datakommunikation 
• hotbilden för varje enskilt informationssystem som är av vikt för kommunens 

verksamhet analyseras fortlöpande 
• händelser i informationssystemet som kan leda till negativa konsekvenser förebyggs. 

 

 

Roller och ansvar 
Kommunfullmäktige beslutar om policy för informationssäkerhetsarbetet.  
 

Kommunstyrelsen verkställer kommunfullmäktiges beslut och har övergripande ansvar för 
informationssäkerhetsarbetet. Kommunstyrelsen fastställer som ett led i detta 

1. informationssäkerhetsinstruktion för förvaltning och bolag 
2. informationssäkerhetsinstruktion för kontinuitet och drift 
3. informationssäkerhetsinstruktion för användare. 

Kommunchefen har det övergripande ansvaret för samordning av 
informationssäkerhetsarbetet och för att det finns en tydlig ansvarsfördelning för att 
upprätthålla denna. 

Informationssäkerhetssamordnaren är direkt underställd kommunchefen och har det operativa 
ansvaret för samordning av informationssäkerhetsarbetet. Samordnaren är ansvarig för att 
instruktioner utarbetas och för att stöd och hjälp ges till nämnderna genom att initiera 
utbildningar, gemensamma processer och rutiner.  
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Informationsägare och systemägare är förvaltningarna. Förvaltningschefen har det verkställande 
ansvaret för den information som hanteras inom den egna nämndens verksamhetsområde. 
För information eller informationssystem som hanteras av flera förvaltningar ska en 
huvudansvarig funktion utses.  

Systemförvaltare utses av respektive systemägare och ansvarar, i samverkan med IT-
avdelningen, för den dagliga användningen av informationssystemen. 

 

 

Generella krav 
Samtliga informationskanaler ska vara identifierade, klassificerade och förtecknade. Av 
förteckningen ska framgå vem som är systemägare. Alla verksamhetssystem ska klara minst 
den basnivå för informationssäkerhet som Myndigheten för samhällsskydd och beredskap 
rekommenderar. Ansvarig är informationssäkerhetssamordnaren. 
 
 

Uppföljning, ansvar och revidering 
Uppföljning av nämndernas och bolagens arbete med informationssäkerhet ska ske årligen 
och redovisas till kommunstyrelsen för att fungera som ett underlag i budgetarbetet. Policyn 
ska följas upp så att beslutade åtgärder genomförs och så att regler följs. Regelverket för 
informationssäkerhet ska granskas kontinuerligt, särskilt om betydande förändringar sker.  
 
Ändringar i denna policy ska beslutas av kommunfullmäktige.  
 



 

Kommunledningsförvaltningen 
charlott.aberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se 

Charlott Åberg 
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Äskande om medel eller utökat bidrag för 
Grannsamverkan 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

om överenskommelser med Grannsamverkansgrupper i kommunen kan 

göras om till föreningsbidrag. Grannsamverkan Åsedas äskande om utökat 

bidrag behandlas således när utredningen är klar. 
 

Sammanfattning av ärendet 

Grannsamverkan Åseda har, som tillägg till sin verksamhetsberättelse, 

redovisad vid det lokala Brottsförebyggande rådets möte i november 2017, 

ansökt om utökat årligt bidrag om 3 000 kronor, till totalt 15 000 kronor per 

år. I sin ansökan beskriver Grannsamverkan Åseda skälen till en önskad 

ökning av bidraget: medel används till rekrytering, samverkan, lokalhyra, 

annonsering, fika, porto och administrativa kostnader. Vid marknadsföring, 

stormöten och information krävs också ekonomiska resurser, sammanfattar 

Grannsamverkan Åseda sin ansökan om utökade medel.   

 

Överenskommelser mellan Uppvidinge kommun och Grannsamverkan i 

Norrhult och Åseda, undertecknades 2011 respektive 2012. Syftet med 

samarbetet anges i båda överenskommelserna vara att ”främja allmän 

ordning nattetid”. Uppvidinge kommun visar vidare genom sitt årliga 

bidrag ”sin uppskattning för det trygghetsskapande arbete” som utförs i 

grupperna. I överenskommelsen med Grannsamverkansgruppen i Åseda 

finns två oklarheter: Studieförbundet Vuxenskolan har inte längre ansvar 

för uppgifterna som utförs och bidraget är enligt överenskommelsen 10 000 

kronor, inte 12 000 kronor, som Grannsamverkan Åseda anger i sitt 

äskande. Dessa båda otydligheter, liksom kommunens avsikt att alla 

föreningsbidrag fortsättningsvis ska handläggas av kultur- och 

fritidsavsdelningen, gör att överenskommelsen bör uppdateras. I samband 

med det utreds om överenskommelsen kan göras om till föreningsbidrag. 

Då kommer Grannsamverkan Åseda att ges möjlighet att ansöka om årligt 

bidrag för sin verksamhet på samma vis som andra ideella föreningar gör.  

 

Uppvidinge kommun stöttar Grannsamverkan både lokalt och nationellt. 

Åtgärder på nationell nivå stärker och underlättar på olika sätt det lokala 

arbetet i Grannsamverkansgrupperna (Dnr 2017-000181). Genom bidrag till 

lokal verksamhet, men även till nationell stöttning, visar Uppvidinge sin 

vilja att stimulera trygghetsskapande verksamheter som gynnar vår 

kommuns invånare.  



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-01-24 
 

KS 2017-000396 
Sida 

2(2) 
 

 

Beslutsunderlag 

Äskande om medel, utökat bidrag till Grannsamverkan Åseda, 2017-11-27 

Grannsamverkan 2017 Ansökan om kommunalt bidrag, 2017-06-01 

Överenskommelse om samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan i 

Åseda och Uppvidinge kommun avseende Grannsamverkan, 2012-05-28 

Tjänsteskrivelse av Beredskapssamordnare, 2018-01-24 

Beslutet skickas till 

Grannsamverkan Åseda 

Beredskapssamordnare  

 

 

 

Charlott Åberg 

Beredskapssamordnare 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-01-10 
Referens 

KS 2017-000350 

  

 

Svar till motion om att slopa bygglov för solceller 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anse motionen besvarad 

med nedanstående svar.  

Svar på motion 

Det finns sedan tidigare ett beslut i kommunfullmäktige (§64/2009) som gör 

gällande att kravet på bygglov för solceller och solfångare på tak slopas, 

såtillvida att åtgärden uppföljer ett antal villkor. Vidare anser 

kansliavdelningen att Uppvidinge kommun bör avvakta Boverkets 

utredning innan ytterligare åtgärder tas i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 september 2017 inkom en motion där motionären yrkar på att 

Uppvidinge kommun helt tar bort kravet på bygglov gällande solceller på 

tak med anledning av Boverkets kommande utredning av frågan. 

Miljö- och byggnadsnämnden (§ 157/2017) har efter beredning av ärendet 

föreslagit att motionen avslås.  

Beslutsunderlag 

Motion om att slopa bygglov för solceller, 2017-09-22 

Kommunfullmäktige § 64/2009 - Riktlinjer beträffande bygglov för 

solfångare i Uppvidinge kommun 

Miljö- och byggnadsnämnden § 157/2017 – Svar till kommunstyrelsen över 

motion i kommunfullmäktige 

Tjänsteskrivelse av planerare, 2018-01-18 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Motionären (efter kommunfullmäktiges beslut) 

 

Planerare 

Oskar Johansson 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-09-26 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 84 Dnr 2017-000350  

Anmälan av motion om att slopa bygglov för solceller 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.                

Sammanfattning av ärendet 

Jan Wernström (S) har skrivit en motion om att Uppvidinge kommun, med 

en ambition om att vara Kronobergs grönaste kommun borde ligga i 

framkant gällande utbyggnad av solceller.  

Jan Wernström (S) föreslår att Uppvidinge kommun tar bort kravet på 

bygglov för byggnation av solceller på fastighetstak.                 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning och finner fullmäktige besluta så.                

Beslutsunderlag 

Motion 2017-09-22, Jan Wernström (S)      

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



  SAMMANTRÄDESPROTOKOLL   Sida 15 (18) 

  Sammanträdesdatum    

Kommunfullmäktige  2009‐06‐30 
 

 
  Justerare   Utdragsbestyrkande 
 
 

§ 64  Dnr. 2009‐000135 

 

Riktlinjer beträffande bygglov för solfångare i Uppvidinge kommun 

Sammanfattning 

Intresset för solenergi har ökat i kommunen. För att underlätta för den som vill 

investera i solenergi föreslår miljö‐ och byggnadsnämnden på sammanträde den 15 

april 2009, § 48, att bygglovsbefria solfångare som uppfyller vissa krav.  

 

Bygglovsbefrielse med vissa krav ger möjlighet att uppföra en solfångaranläggning 

som förser ca 5 personer med varmvatten utan att den väsentligt ändrar byggnadens 

eller områdets karaktär.  

 

Följande krav ska uppfyllas för att solfångaren skall vara bygglovsbefriad: 

1. Den får inte vara större än 30 % av takets längd. 

2. Den får maximalt uppta en yta av 10 m2.  

3. Den ska monteras i liv med takfallet. 

4. Den får inte väsentligt ändra byggnadens eller områdets karaktär. 

5. Den får inte monteras på byggnader inom värdefull kulturmiljö 

(riksintresse, regionalt eller lokalt intresse) eller på byggnader för vilka 

varsamhetskrav enligt PBL 3:12 gäller.  

 

Större solfångaranläggningar kräver bygglovprövning. 

 

Beslutsunderlag 

Miljö‐ och byggnadsnämndens sammanträdesprotokoll 2009‐04‐15, § 48 

Tjänsteskrivelse 2009‐05‐27 

Kommunstyrelsens arbetsutskotts protokoll 2009‐06‐02, § 84 

Kommunstyrelsens protokoll 2009‐06‐16, § 82 

 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta förslag till riktlinjer beträffande bygglov för solfångare i Uppvidinge kommun. 

 

‐‐‐ 

 

Beslutsexpediering 

Miljö‐ och byggnadsnämnden







 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-11-14 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 193 Dnr 2017-000350  

Motion om att slopa bygglov för solceller 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden 

för svar senast den 29 december 2017. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att återkomma med 

förslag till beslut efter att remissvaret kommit in från miljö- och 

byggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 september 2017 inkom Jan Wernström (S) med en motion om att 

slopa bygglov för solceller. 

Kommunfullmäktige beslutade den 26 september 2017, § 84, att överlämna 

ärendet till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunkansliet föreslår i tjänsteskrivelsen att: 

1 Kommunstyrelsen remitterar ärendet till miljö- och byggnadsnämnden 

för svar senast den 29 december 2017. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att återkomma med 

förslag till beslut efter att remissvaret kommit in från miljö- och 

byggnadsnämnden.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut.      

Beslutsunderlag 

Motion om att slopa bygglov för solceller, 2017-09-22 

Kommunfullmäktige § 84/2017 – Anmälan av motion 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-10-23  

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Kommunchefen 
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TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-01-16 
Referens 

KS 2017-000133 

  

 

Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår för kommunfullmäktige att anta den fördjupade 

översiktsplanen för Åseda samhälle med tillhörande bilagor. 

Sammanfattning av ärendet 

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda har varit utställd mellan 22 

september och 22 november. Under tiden har berörda parter och 

allmänheten givits möjlighet att yttra sig över planen. Inkomna synpunkter 

och de förändringar synpunkterna har föranlett har redovisats i ett särskilt 

utlåtande enligt 3 kap. 17 § plan- och bygglagen. 

Synpunkterna har i huvudsak resulterat i redaktionella förändringar såsom 

förtydliganden och förbättringar i texten. Kartmaterial har förtydligats och i 

vissa fall helt reviderats. Planen har fått en ny, mer överskådlig layout och 

förslaget om att dra tung trafik via Östra Esplanaden har tagits bort ur 

planen.  

Kommunen gör bedömningen att inga nya förslag eller ställningstaganden 

av väsentlig karaktär framkommer, varför en ny utställning av planen inte 

är nödvändig.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017, § 149 och 

beslutade att godkänna samrådsredogörelsen och de föreslagna 

förändringarna samt att skicka planförslaget på utställning och granskning. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av planerare, 2018-01-16 

Fördjupad översiktsplan för Åseda samhälle – Antagandehandling, 2018-01-

18 

Bilaga 1 – Särskilt utlåtande, 2018-01-18 

Bilaga 3 – Länsstyrelsens granskningsyttrande, 2018-01-18 

Samrådsredogörelse, 2018-01-18 

Beslutet skickas till 

När beslut om att anta översiktsplanen har vunnit laga kraft, ska 

kommunen utan dröjsmål skicka det beslutsunderlag som anges i denna 

skrivelse till följande instanser: 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Boverket (efter kommunfullmäktiges beslut) 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-01-16 
 

KS 2017-000133 
Sida 

2(2) 
 

 

Region Kronoberg (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Växjö kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Lessebo kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Vetlanda kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Högsby kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Nybro kommun (efter kommunfullmäktiges beslut)   

 

Planerare 

Oskar Johansson 

 



Fördjupad översiktsplan
för Åseda samhälle

Samrådsredogörelse

Uppvidinge kommun, septemer 2017  
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Bakgrund

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda samhälle har under två månader varit ute på sam-
råd. Under samrådet har myndigheter, föreningar, företag och allmänheten givits möjlighet att 
lämna synpunkter på förslaget. Dessa synpunkter har sedan sammanställts i denna samråds-
redogörelse där de förslag som framförda synpunkter gett anledning till också har redovisats. 
Sammantaget har det inkommit 22 yttranden där kommunen har lämnat svar på samtliga, för-
utom de som inte har haft något att erinra. En stor del av yttrandena berör bussgatan och de 
båda alternativ som presenteras i planförslaget. Därför har kommunen valt att hänvisa dessa 
yttranden till kommunens svar till Trafikverket, där synen på bussgatan återges. 

I samrådsredogörelsen har i vissa fall yttrandena sammanfattats. För att läsa yttrandena i sin 
helhet hänvisas till kommunens hemsida. Kommunens svar återges i kursiv stil under varje 
yttrande.

Länsstyrelsen

Riksintresset väster om Åseda enligt MB 3:6 är inte beskrivet i text. 
Riksvägen 23/37 av riksintresse enligt MB 3:8 saknar beskrivning i text utifrån kommunens 
viljeyttring och ev. konsekvenser. Hänvisar till Trafikverkets yttrande.
Det ska framgå av översiktsplanen hur kommunen avser följa gällande miljökvalitetsnormer 
enligt PBL 3:5. 
Det saknas beskrivning av MKN för Badebodaån och grundvattenförekomsten Emmabodaå-
sen.
Tydliggör att det inte finns några LIS-områden och med koppling till kommunomfattande 
ÖP:n.
Saknas uppgifter om mellankommunala och regionala intressen.
Saknas översiktlig beskrivning av de geologiska och geotekniska förhållandena med koppling 
till ev. risker.
Saknas redovisning av riskfrågorna buller och förorenad mark. Länsstyrelsen hänvisar i yttran-
det till förordning om trafikbuller samt omgivningsbuller.
Översiktsplanen bör redovisa generella riktlinjer för förorenad mark som kan beröra förtät-
ning och nya bostäder.
Beträffande trafik hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande.
Avsnitt om natur- och grönstruktur: Önskvärt med en översiktlig beskrivning av omgivande 
landskap och tätortens påverkan på dessa.
Önskvärt med redogörelse för skyddade och rödlistade arter kring tätorten.
Kartan sid 37 förtydligas, betydelsen av gröna ringar är oklar. Kartan sid 35 bör vara orienterad 
i nord-syd.
Önskvärt med en översiktlig beskrivning av hur dagvattenhanteringen kan lösas i anslutning 
till Badebodaån. Beskriv flödena, om det är naturliga variationer eller dagvattenflöden.
Vattentäkten för samhället är en grundvattentäkt som ligger i anslutning till samhället och 
industriområden och saknar vattenskyddsområde. Beskriv hur vattentäkten kan skyddas mot 
framtida förorening. 
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Synliggör vilka riktlinjer som finns för de två återvinningsstationerna samt för masshantering 
vid nya bostäder och industriområden.

Rekommendation att kulturmiljöplanen aktualiseras och revideras, då den är 17 år gammal. 
Saknas en tydlig redovisning av kulturmiljövärdena och planen nämner inget om 
fornlämningar. Behövs en kartbilaga som visar både fornlämningar och kulturmiljöer samt 
konsekvenser av föreslagna utbyggnadsplaner.
Åseda är en intressant plats ur fornlämningshänseende och Länsstyrelsen skriver en hel sida 
om fornlämningar med information och uppgifter.
Övergripande frågor: Redovisade riktlinjer är för vissa delar för svaga för att utgöra stöd i fort-
satt planprocess. Kommunens vilja och förslag till framtida utveckling måste framgå tydligare.
Saknas en aktuell markanvändningskarta. Kartan sid 7 saknar information om kommunens 
förslag.  Förvillande med det gamla utvecklingsförslaget från 2012.
Flertalet kartbilder och illustrationer behöver bli tydligare och det bör finnas bildtext till resp. 
bild/karta.
Det saknas Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap Miljöbalken och därmed förslag på åtgär-
der och uppföljning.
Angående bostadsförsörjning och social hållbarhet noterar Länsstyrelsen att kommunen så 
sent som i maj 2017 antagit ett bostadsförsörjningsprogram.

Kommunens kommentar:

Det som efterfrågas och sorterar under Länsstyrelsens bevakningsfrågor läggs till i FÖP:en i ett 
särskilt kapitel, bl a frågor om riksintressen, miljökvalitetsnormer, mellankommunala och regionala 
frågor, hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion.
Kapitel 4.2 om Grön- och blåstrukturen sid 35 kompletteras med text om landskapet kring tätor-
ten samt rödlistade arter. Beskrivning görs även om dagvattenhanteringen samt vattentäkten. För 
Åsedas vattentäkt ska upprättas vattenskyddsområde, vilket är ett arbete som pågår. För närvaran-
de skyddas vattentäkten av riktlinjer och det är också därför som bebyggelse, varken industri eller 
bostäder tillåts expandera i närheten av denna.
I kapitel 4.3 ”Knyt samman gammalt och nytt” läggs till ett avsnitt om fornlämningar och strategin 
benämns ”Kulturmiljö och fornlämningar”. Karta med beskrivning läggs till.
Kartan sid 15 utgår. Otydliga kartor omarbetas och förses med text och förklaringar. 
Kapitel 6 ”Konsekvenser” kompletteras med miljöbedömning och MKB.  Eftersom planförslagets 
detaljeringsgrad inte är sådan att förslag på åtgärder och uppföljning i detta skede kan specificeras 
eller alltid förutspås måste konsekvensbedömningen bli 
av den art som sägs i miljöbalken 6 kap § 13, nämligen att vissa frågor kan bedömas bättre vid de-
taljplanering eller tillstånd. 
Beträffande trafikfrågor, bussgata och bussterminal se under kommentar till Trafikverket. Hänvis-
ning till Bostadsförsörjningsprogrammet läggs till i avsnittet om ”Attraktivt boende.”
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Region Kronoberg

Ser gärna att planen i högre grad berör barn- och ungdomsperspektiv, jämlikhet, jämställdhet 
och integration.
Positiva till att konsekvensbeskrivningen tar ett helhetsgrepp på hållbarhetsfrågorna och åt-
gärder för att stimulera ett hållbart resande och vill främja ett kollektivt resande.
Ser alternativ 2 som det främsta och att göra en bussgata av normalspårets sträckning. Höj-
den på viadukten måste beaktas och om dubbeldeckare i framtiden ska trafikera Åseda måste 
höjden vara mer än 4.20 m. Bussar idag är 3.5 m höga. 
En cykelväg bredvid bussgatan måste vara väl åtskild, men om Järnvägsgatan får gång- och 
cykelbanor behöver inte bussgatan också ha det.
En ny utformning av Järnvägsgatan minskar gatans körbana. Om två bussar ska kunna mötas 
måste körbanan vara minst 7 m bred.

Kommunens kommentar:

Beträffande bussgatan och bussterminal se under kommentar till Trafikverket.
I övrigt är FÖP:ens ambition att barn-, ungdom- och jämställdhetsperspektiv beaktas.

Trafikverket

Påpekar att riksväg 23/37 är av riksintresse och anger förslag att förtydliga dess intresse och 
anspråk.
Om bostäder och verksamheter ska placeras söder om riksvägen kan detta i hög grad inver-
ka på riksintresset. Föreslår att den tidigare strategin att placera bostäder och verksamheter 
norr om riksvägen behålls och då antingen i västra delen eller i samhällets nordöstra del i 
anslutning till befintlig bebyggelse. Om en utveckling söder om riksvägen trots allt måste ske 
är planskilda passager för gång och cykel ett minimikrav och en grundförutsättning att starta 
med. Därtill att trafikmatning sker via Älghultsvägen.
Det är viktigt att bussterminalen ges ett centralt läge och är lätt att nå för alla. Ur kollektivtra-
fiksynpunkt kan båda alternativen fungera men det är oklart var terminalen ska placeras i al-
ternativet med bussgata. Förslaget med bussgata innebär att lite av den barriär som järnvägen 
utgjort delvis kvarstår i samhället. Bussgatan kan få viss begränsad sikt genom böjen genom 
viadukten, fördelen är dock att den skarpa böjen över viadukten som visat sig besvärlig ibland 
med konflikt med mötande fordon undviks.
Huvudinfarten till samhället via Älghultsvägen kan redan betraktas som sådan med sänkt has-
tighet på riksvägen vid denna.
Om de höga och ambitiösa utvecklingsvisionerna för Älghultsvägen, Järnvägsgatan och Olofs-
gatan ska kunna förverkligas krävs sannolikt att dessa gator övergår till kommunalt väghåll-
ningsansvar. De nämnda gatorna utgör nämligen den allmänna vägen 969 med statlig väghåll-
ning.
För att skapa sänkta hastigheter i samhället krävs att det utarbetas en hastighetsplan. Tra-
fikverket anser att alternativet med 40 km/tim ska övervägas då 30 km/tim kan kräva omfat-
tande ombyggnader. 
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Föreslagen rastplats kan utgöra ett alternativ då investeringsmedel äskas via Länstransport-
planen. 

Kommunens kommentar:

Riksväg 23/37: Texten förtydligas angående riksintressets värden och anspråk. På sikt behöver kom-
munen mark att expandera, främst för industrin och då räcker inte marken till norr om riksvä-
gen, i synnerhet inte för större etableringar. Planskilda och trafiksäkra passager för GC-trafik ska i 
sådant läge byggas ut inledningsvis och hur trafikmatningen ska lösas måste utredas ytterligare. Det 
innebär inte att en ny utfart skall ske till riksvägen utan industriområdet matas först ut på Älghults-
vägen. I avsnittet om konsekvenser förtydligas konsekvenserna av att utveckla samhället söder om 
riksvägen och inverkan på denna.

Olofsgatan och Järnvägsgatan: FÖP:en anger och kommunen har länge haft som ambition att de 
båda gatorna ska bli mer trafiksäkra och attraktiva för handel, service samt mer boende och vistelse 
för framtidens fossilbränslefria biltrafik och gång- och cykeltrafik. För att möjliggöra detta måste 
gatorna övergå till kommunalt väghållningsansvar, annars kan kommunen inte vidta några åtgär-
der. Trafikverket anger att byte av något slag skulle kunna ske så att det finns en förbindelse för den 
statliga vägen 969 mellan Östra vägen och Västra vägen samt riksvägen. FÖP:en revideras sid 25 
med angivande av genomfart för tung trafik så att den anger att tung trafik då får ledas antingen 
via Älghultsvägen och rondellen och vidare på Järnvägsgatan, Hammarvägen och Östra industriga-
tan, eller alternativt från Östra infarten på riksvägen via Hammarvägen och Östra industrigatan. 
Sistnämnda innebär en kortare och förmodligen enklare väg för den tunga trafiken. Ett annat alter-
nativ är att leda denna trafik via Östra Esplanaden förbi ishallen. Om detta alternativ blir aktuellt 
måste olika trafiksäkerhetshöjande åtgärder ses över. Varutransporter med lastbil måste dock fort-
sättningsvis få ske på Järnvägsgatan och Olofsgatan.

Sänkta hastigheter: FÖP:en revideras så att det anges att en hastighetsplan ska tas fram med angi-
vande av alternativa hastighetsbegränsningar.

Bussgata: Trafikverket anger att båda alternativen kan fungera men förespråkar inte direkt något 
av alternativen. Övriga inkomna synpunkter ger heller ingen entydig bild av vilket alternativ som 
ska väljas och i flera yttranden tas upp alternativa andra lösningar. Flera anger dock att busshåll-
platsen inte får skymmas bakom Hälsans hus utan måste ha ett mer centralt läge, lätt nåbart för 
alla. Oavsett synpunkterna måste det till detaljerade utredningar för hur det praktiskt och tekniskt 
kan lösas med både bussgata och GC väg, alternativt enbart GC väg under viadukten eller enbart 
bussgata under viadukten. Något exakt läge för bussterminalen har inte angivits i FÖP:en men med 
hänsyn till den pågående utbyggnaden av Hälsans hus och pågående detaljplan för bostäder är enda 
möjligheten något väster om befintlig terminal och strax bakom gamla järnvägsstationen. Fördjupa-
de studier av området får således ske förslagsvis i ett s.k. Planprogram som omfattar hela järnvägs-
området mellan rondellen och viadukten där det klarläggs var bussterminalen ska placeras liksom 
behövliga p-platser för affärer, resande m m. Höjden på viadukten är en viktig fråga och Region 
Kronoberg anger att höjden måste vara minst 4,20 meter. I annat yttrande anges också att möte 
måste kunna ske i bussatan och då finns inte plats för GC väg också. FÖP:en förtydligas avseende 
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8,6 meter.

Miljö- och byggnadsförvaltningen

Ställer ett antal frågor i 24 punkter. Sammanfattningsvis:

Förhållandet mellan FÖP och befintliga detaljplaner, ev. avvikelser? 
Planberedskap, vad ska prioriteras? 
Barnperspektivet utvecklas, hållbarhetsperspektivet bör få mer plats. 
Var finns miljöer med rödlistade arter som behöver skyddas? 
Riktlinjer för VA, dagvatten, återvinning saknas.
Möjligt att nöja sig med en cykelbana utmed Älghultsvägen. 
Förtydliga behovet av lokaler för handel och service och var de ska byggas på en våning och 
vad de ska innehålla, bostäder eller kontor? 
Hur lösa parkering i centrum? 
Justera textinnehållet avseende markbeläggningar och skyltar. 
Parkering till bussterminalen verkar för liten med 10 platser. 
Tillbyggnaden av Hälsans hus kan påverka alt . 2 och placeringen av bussterminalen.
Riktlinjer för bebyggelsen bör tas fram inte bara för Kexholm utan all bebyggelse, vilket borde 
gjorts inför arbetet med FÖP:en.
Vad vill man med Folkets Park? 
Ang. bussterminalen föredras alt. 1. Utan åtgärder vad gäller viadukten blir säkerheten 0 för 
gång- och cykeltrafiken. Användningen av järnvägsområdet spretar.
Tänk på fornminnen, natur- och kulturmiljöintressen samt VA-lösningar vid utbyggnad av 
Göljehult och Fröseke.

Kommunens kommentar:

Beträffande bussgata och bussterminal och därmed sammanhängande frågor se under Trafikver-
kets yttrande. Planen anger att bostäder vid Björkåkra och Tallvägen ska prioriteras för att få fram 
byggklara tomter. Vid byggnation inom befintliga detaljplaner får anpassning ske till viljeinriktning-
en i FÖP:en och ev. avvikelser behandlas i förhållande till detaljplanernas ålder och aktualitet.
Ett särskilt avsnitt om dagvatten och återvinning läggs till i FÖP:en.
Lokaler för handel respektive bostäder eller kontor kommer att bestämmas vid efterföljande de-
taljplaner och bygglovgivning.
Riktlinjer för bebyggelsen i Kexholm och övrig bebyggelse med kulturmiljövärden får tas fram i sär-
skild ordning, eventuellt då gällande Kulturmiljöprogram revideras. Ett särskilt avsnitt om forn-
minnen med karta läggs till i FÖP:en.
Folkets park ska fortsatt drivas i föreningsregi.
Barn- och hållbarhetsperspektiv tas upp i FÖP:en.
FÖP:en visar på sid 25 ett visionärt förslag till att göra Älghultsvägen attraktivare som infartsgata.  
Ett första steg kan vara att enbart bygga en cykelväg och den behöver inte nödvändigtvis följa utmed 
vägen utan kan gå i grönområdet väster om vägen och ansluta till befintlig tunnel under riksvägen i 
Storgatans förlängning.
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Socialnämnden Uppvidinge kommun

Frågar vilken typ av lägenheter som ska byggas i de flerbostadshus som planen föreslår. Soci-
alnämnden anser att socialförvaltningen ska vara delaktig i planeringen av vilken typ av lägen-
heter som ska byggas samt att lägenheterna också är anpassade för de i samhället som ingår i 
socialnämndens verksamhetsområde.

Kommunens kommentar:

Noteras. Beaktas då detaljplaner och bygglov tas fram.

Statens geotekniska institut, SGI

Planen saknar beskrivning av markens förutsättningar för bebyggelse. Det saknas ett kapitel 
om miljö-och riskfaktorer där de geotekniska säkerhetsfrågorna kan belysas. Rekommenderar 
att studera översvämningsrisken i Badebodaån ur ett klimatförändringsperspektiv och även 
väga in risk för erosion.
En redovisning av riskområden i kartform är önskvärt. Trycker på att det vid detaljplanering 
alltid ska göras en bedömning av ras, skred, erosion och översvämningar i enlighet med PBL. 
Hänvisar till ett antal planeringsunderlag och vägledningar som tagits fram av MSB och SGU 
och som finns tillgängliga på nätet.

Kommunens kommentar:

Se under kommentar till Länsstyrelsen. Ett nytt kapitel om ”Länsstyrelsens bevakningsfrågor” läggs 
till där miljö-och riskfaktorer tas upp.

Sveriges geologiska undersökning, SGU

Har inga synpunkter men hänvisar till sin hemsida www.sgu.se om bl a grundvatten, vatten-
skyddsområden m m i samband med kommunal samhällsplanering.

Kommunens kommentar:

Se under kommentar till Länsstyrelsen angående grundvatten och vattenskydd.

Växjö kommun

Har inga synpunkter utan är positiv.

Vetlanda kommun

Har inget att erinra
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Nybro kommun

Har inget att erinra.

Åseda Centeravdelning

Högsta prioritet till alt. 2, d.v.s. bussgata mellan Södra Esplanaden och Gymnasieskolan. Även 
utnyttja normalspåret och kombinera ovanstående med att förlänga gatan fram till ”Kristina 
Nilsson-tallen”.
Spegelvändning av busstrafiken med ny bussgata och terminal söder om Hälsans hus och 
gamla järnvägsstationen vilket medför positiva konsekvenser ur flera aspekter.
Bygga nya multifunktionella bostäder på gamla järnvägsområdet.
Service och tillgänglighet måste prioriteras i centrum. Biltrafiken där får blandas och ersättas 
med fossilfria förarlösa fordon och cyklister. Kollektivtrafiken får fossilfria och/eller vätgas-
drivna bussar. Många byggnader kommer att producera elenergi.
Åtgärda höjdskillnaden mellan Kexholm och järnvägsområdet. Trapporna vid gamla Kommi-
nisterbostaden är mer eller mindre omöjliga att tas sig ned på för folk med vagnar, rullatorer 
eller rullstolar. En hiss behövs därför vid gamla Ordenshuset.
Rätt belysning med bl a ljusstyrning ger attraktiva och trygga mötesplatser.
Badebodaån och Björkåkragölen utvecklas och bevaras. Badplatsen behöver uppgraderas för 
att bli mer attraktiv för boende och turism, där även en områdesanpassad bostadsbyggnation 
borde kunna tillåtas.
Området nordväst om nya förskolan vid Björkåkra bör snarast detaljplaneras och ges förbe-
redda tomter för bostäder.
Kexholmsområdets stora fina parker bör utnyttjas mer och ges en mötesplats för ungdom i 
form av ett Ungdomens hus.
Skapa hinder mot Storgatan ur trafiksäkerhetssynpunkt för utspringande barn. Grillplatsen 
upprustas med sittplatser.
Inom Östra industriområdet borde gamla smalspåret fram till rondellen behöva reserveras för 
ny alternativ vägdragning.
Övergångsställen skapas på Järnvägsgatan och Olofsgatan vid Konsum och Handelsbanken. 
Prioritera behovsanpassade parkeringar för affärerna vid Sillakröken och i anslutning till ny 
bussterminal. 

Kommunens kommentar:

Ang. bussgata och bussterminal se under kommentar till Trafikverket.
Planen föreslår att service och tillgänglighet ska prioriteras med trygga mötesplatser, att bostäder 
för olika ändamål ska byggas och att övergångsställen ska skapas på Olofsgatan och Järnvägsgatan. 
Förslag finns också att Badebodaån ska utvecklas samt att Björkåkragölen ska bli mer attraktiv för 
alla. Tilläggs i planen sid 36: ”Campingens entré ska göras mer välkomnande”.
Planen tar också upp att detaljplanen vid Björkåkra och nya förskolan ska prioriteras för nya villor.
I avsnitt 4.2 om ”Grön och blåstrukturen” läggs till på sidan 38, Riktlinjer och prioriteringar: ”Möj-
ligheterna för ytterligare aktiviter i Brunnsparken ska ses över”.
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Att reservera gamla smalspåret för ny alternativ vägdragning mellan Östra industriområdet och 
rondellen är en fråga som sammanhänger med smalspårets önskemål om att ha station i centrum.
Planen föreslår att höjdskillnaden mellan centrum och Kexholmsområdet ska åtgärdas, t ex genom 
hiss och trappor. I avsnittet om tillgänglighet sid 49 i planen läggs till: ”En hiss vid f d Ordenshuset 
kan tekniskt vara möjligt men på kort sikt bör befintlig trappväg och grusstigen intill för barnvag-
nar m m upprustas.”

Socialdemokraterna i Åseda

Även om en bussgata under viadukten skapar en bättre trafiksituation just där kommer en 
sådan lösning utan utbyggnad av den nya infarten till Västra industriområdet (som finns med 
i Uppvidinges ÖP 2011-16) att skapa en än värre situation i korsningen Floragatan-Kexagatan.  
De förespråkar att man ser den nya infarten tillsammans med en bussgata som en helhetslös-
ning, vilket skulle åtgärda flera trafikproblem utan att skapa nya.

Kommunens kommentar:

Se under kommentar till Trafikverkets yttrande angående ny bussgata. Beträffande Västra infar-
ten, som fanns med som utredningsförslag i den kommuntäckande översiktsplanen, har denna inte 
utretts varför detta måste ske. FÖP:en revideras så att detta förslag tas med.

AB Allt i Plåt

Det finns inte plats för en bussgata mellan Floragatan och Viadukten. Smalspåret bör göras 
till en gång- och cykelväg så elever och anställda från Västra området kan använda spåret. Låt 
all busstrafik utgå från bussterminalen via mitteninfarten vid Eltjänst. Slopa busstrafiken på 
Viadukten/Kexagatan. Nyttja bredspårsbanvallen som ny infart till Västra industriområdet/
samhället för att avlasta Kexagatan och Floragatan från tung trafik. Bygg nu och lite billigare 
boenden för t ex ungdomar. Se till att det finns parkeringar i centrum och måla parkeringsru-
tor på gatorna.
Nämns inget i planen om vindkraften som ska byggas runt Åseda och finns det beräkningar 
på ackumulerat buller? Stoppa vidare utbyggnad av vindkraft tills de verk som är godkända är 
byggda så man kan utvärdera vad som händer med närmiljön.

Kommunens kommentar:

Angående bussgatorna m m se i kommentar till Trafikverkets yttrande. Beträffande Västra infarten 
se under kommentar till nr. 12 ovan.
Planen prioriterar att bostäder i flerfamiljshus ska byggas och även olika typer av boende.
Att måla parkeringsrutor på gatorna är en möjlig åtgärd på kort sikt fram till dess att gatorna 
byggts om med särskilda gång- och cykelvägar. 
Vindkraften behandlas inte i planen utan här hänvisas till den kommunomfattande översiktsplanen 
och vad som där sägs om vindkraften gäller fortfarande. Initiativet till att bygga vindkraft tas inte 
av kommunen men kommunen behandlar ärendena för yttrande och beslut enligt gängse regler och
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lagar. Frågan om ackumulerat buller tas då upp i varje särskilt vindkraftsärende. 

Styrelsen föreningen Offensiva Åseda

Detaljplanen för bostäder av Uppvidingehus inom Järnvägsområdet är mycket positivt och 
ges förutsättningar att byggas under kvartal 2 2018. 
Ett större grepp och fler alternativ bör tas fram för viadukten och ny väg. 
Självklart att ny väg ska anläggas från Västra infarten ned till Västra industriområdet, vilket 
löser många problem. Ett förslag på dess fortsättning är att vägen följer normalspårets banvall 
och går vidare rakt in mot Järnvägsgatan. Viadukten kan då slopas helt.
Mark från normalspårsområdet behöver inköpas. 
Allt i Plåt kan utöka sin fastighet där norra delen av Floragatan går idag. 
Tveksamma till ny gata mellan Hälsans hus och bergväggen.
Föreslår industriområde vid kv. Hammaren och Åseda 14 med ny väg mellan Terminalgatan, 
parallellt med väg 23 och avslutas med rondell 100-200 m innan kv. Hammaren (föreslagen 
väg mellan Hammargatan och Terminalgatan bör utgå). 
Äldre detaljplaner ses över beträffande prickmark som inte är aktuell.
Raset vid sidan av bron på Olofsgatan 1 och 3 bör omgående åtgärdas.
Köp in mark på västra sidan av Åkragöl för framtida bostäder.
Anslutningsväg från Älghultsvägen till nytt industriområde söder väg 23 bör omgående skapas.

Kommunens kommentar:

Angående bussgata, bussterminal och ny infart till Västra industriområdet se under kommentar till 
Trafikverket och Socialdemokraterna.
Den planerade industrigatan mellan Terminalgatan och Hammarvägen, karta sid 28 i översiktspla-
nen, får studeras i detalj när Södra Industriområdet vidare detaljplaneläggs.
Arbete med att se över äldre detaljplaner avseende prickmark pågår.
Området väster om Åkragöl är av riksintresse för naturvård och behövs för närvarande inte för 
bostäder.

Handelsplats Åseda

Glaspyramiden flyttas till bättre åskådligplats, t ex Brunnsparken.
Större parkering mellan Storgatan 1 och viadukten.
Flaggstången på torget flyttas närmare Sillakröken och det kan gärna vara tre stycken på tor-
get.
Flytta återvinningscentralen till ”Gamla Esplanaden ”.
Tveksamt med butiker på bottenvåningen av nybyggnationen vid järnvägsområdet. Bör vara 
enbart bostäder.
All busstrafik ledas via Älghultsvägen och behåll bussterminalen. Ta bort hållplatsen vid Kex-
holm och lägg krutet på en fin GC väg på spåret under viadukten.
Hiss från Kexholm till centrumplan känns överflödigt. En fin passage kan göras från Karlaga-
tan.
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Tillbyggnaden av Hälsans hus bör vara tegelröd.
Åseda campingplats bör förbättras. En simbassäng skulle göra området mer attraktivt för tu-
rister och gäster.

Kommunens kommentar:

Beträffande busstrafik, bussgata och bussterminal, se kommentar under Trafikverkets yttrande samt 
kommentar till Socialdemokraternas yttrande.
Hur busstrafiken ska gå till och från bussterminalen är en fråga som måste studeras i detalj, liksom 
GC-väg under viadukten. Om hållplatsen vid Kexholm tas bort så får eleverna vid Gymnasieskolan 
längre väg till närmsta busshållplats så länge den tilltänkta GC-vägen inte finns.
Förslagen beträffande glaspyramid och flaggstänger noteras.
Återvinningscentralen kommer att flyttas då den nya detaljplanen vid Järnvägsgatan ska genom-
föras. Huvudsyftet är att denna detaljplan ska vara flexibel och inrymma såväl bostäder i tre-fyra 
våningar som utrymmen för handel och lokaler för mindre verksamheter. Parkeringsplatser ska 
vara tillräckliga för att täcka planerad bostadbyggnation i centrum.
En framtida hiss vid f d Ordenshuset motsäger inte att en passage vid Karlagatan mitt emot Lant-
männen också finns.
Planförslaget tar upp att camping och badplats bör förbättras och göras mer attraktiva.

Smalspåret Växjö - Västervik

Åseda stationshus bör bevaras till det yttre, likaså dressinbodarna som är sällsynta. Signaler 
och plattformskanter bevaras vid Smalspårets station. Smalspårets ambition är att jobba mål-
medvetet med utvecklingen av turismen och ha en levande museijärnväg.
En ny bussgata bör inte få en korsning med smalspåret.
Smalspårets placering på f d bangården är viktig för att synas i samhället, även närheten till 
bussterminalen och cykelvägar på banvallen. Det ska vara möjligt att cykla på banvallar till 
Åseda och fortsätta med cykeldressin eller järnväg. En mindre parkering nära smalspåret be-
hövs också. Smalspåret behöver ett litet stationshus, ett spår till en plattform samt ett ytterli-
gare s.k. rundgångsspår. Dressinbodarna behövs för förvaring av cykeldressiner som hyrs ut.

Kommunens kommentar:

Det är kommunens ambition att smalspåret, med dess dressiner och museijärnväg ska finnas kvar 
i centrum, då de utgör en stor turistattraktion i samhället. Det är dock möjligt att flytta det lilla 
stationshuset och ev. också dressinbodarna något mer österut närmare det som benämns ”Aktivi-
tetspark” i planförslaget. Att bevara viktiga element från järnvägsepoken anges också i planförslaget.  
Övriga synpunkter noteras och ska beaktas vid fördjupade studier av hela järnvägsområdet.

Ann-Mari Svensson

Om Folkets Park förfaller och ingen verksamhet bedrivs kan det vara lämpligt att där bygga 
hyreshus för äldre. Mer belysning i samhället, GC-väg mellan Kräftvägen och Kantorsvägen. 
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Parkering vid Sillakröken och konstverket bör flyttas.

Kommunens kommentar:

Kommunen kan stödja föreningslivet på olika sätt men har inte för avsikt att äga eller driva Folkets 
Park, vilket fortsatt bör ske på föreningsbasis. Översiktsplanen tar upp mer belysning, GC-vägar och 
parkering vid bl. a. Sillakröken. En gång- och cykelförbindelse mellan Kräftvägen och Kantorsvägen 
kan utredas även om det inte anges specifikt i FÖP:en.

Johan Karlsson

Bygg ett hus med 6-7 våningar med rejäla balkonger vid gatuköket och inte bara nockhöjd på 
15 meter.
Se över om man kan göra parkeringshus i berget vid Hälsans hus.
Tomten för gamla Centrumbion skulle kunna bli ett landmärke med 11-12 våningar, 2-3 vå-
ningar över befintlig bebyggelse på Vasagatan.
Avsluta smalspåret vid Nytorpet och låt inte detta hindra bostads- och industriexpansion. För 
Föreningen kan vid Nytorpet skapas en ny stationsmiljö.

Kommunens kommentar:

Förslagen är intressanta men innebär troligen alltför stora ingrepp och förändringar i stadsbilden 
för en ort av Åsedas storlek. Järnvägsområdet ska reserveras för bebyggelse med bostäder, kontor och 
handel. Om smalspåret ska börja/sluta vid Nytorpet är det så långt från centrum att man tappar en 
stor del av den turistiska attraktionen i denna järnväg.

Tommy Ljungqvist

Bussterminalen bör vara centralt placerad och inte undanskymd bakom Hälsans hus. Den ska 
vara lätt att hitta och nå med taxi, bil och cykel samt ha goda parkeringsmöjligheter. 
Av flera skäl mycket kritisk till egen bussgata. Finns inte plats för GC-väg bredvid bussgatan. 
Denna måste ha stopp/bommar för övrig trafik och man måste kunna mötas två bussar. Moti-
vet för gymnasieskolans elever, men hur länge finns gymnasiet kvar i Åseda?
För hållplats på Kexagatan, gör vägen enfilig vid hållplatsen och sänk hastigheten till 30 km/
tim.
Bilar parkeras hur som helst på Järnvägsgatan, måla linjer och parkeringsrutor. Det körs fler 
lastbilar än bussar på Järnvägsgatan.
Kommunen bör ta över ansvaret för genomfartsvägarna i Åseda.
Gör en ny infart från Kexagatan ned till gymnasieskolan och sedan använda normalspåret in 
till centrum för alla fordon. Detta tar bort mycket trafik över viadukten.
Alternativ är att bygga en gång-och cykelbro jämte viadukten. Då skulle man även kunna bred-
da Storgatan från Hellgrens och upp över viadukten.
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Kommunens kommentar:

Beträffande bussgata och bussterminal samt väghållningsansvar för genomfartsvägarna se under 
kommentar till Trafikverket och även kommentar till Socialdemokraternas yttrande.
Angående väghållningsansvar och genomfartstrafik för tung trafik läggs till förslag om genomfart 
genom Östra industriområdet alternativt förbi ishallen istället för genom centrum.
Sänkt hastighet vid busshållplatser, t ex på Kexagatan ska behandlas i en kommande Hastighetsplan 
för differentierade hastigheter i hela samhället.  Bilparkeringar och parkeringsrutor tas upp i plan-
förslaget.

Frida Sundqvist-Hall

Anser att alt. 2 för bussgata är bäst men även att man tar bort smalspåret och lägger bussgatan 
bakom AIP, Allt i Plåt.
Prio ett är att få nya övergångsställen för barnen vid Konsum och Hellgrens och att man kan 
ta sig ner från Kexholm med vagn, rullator och rullstolar.

Kommunens kommentar:

Kommunens ambition är att Järnvägsområdet ska reserveras för bebyggelse för bostäder, kontor och 
handel. Beträffande bussgatan se kommentarer till Trafikverkets yttrande.
Planförslaget anger att Olofsgatan och Järnvägsgatan ska bli uppgraderade och mer anpassade för 
promenader, gång och cykeltrafik vilket inkluderar övergångsställen. Bussgatans placering vid Allt 
i Plåt har inte detaljstuderats. Se även kommentar under yttrande från Trafikverket, Åsedacentern 
och Socialdemokraterna.

Henrik Hellgren

Föreslår biotopkartering av Badebodaån från Kållen och upp till Susan för att sedan återställa 
något av åns naturliga flöde.

Kommunens kommentar:

Noteras.

Kennet Karlsson

Vision för år 2030 är ett för kort perspektiv i en tillväxtort. Bostadsförsörjningsprogrammets 
tillväxt bör speglas i FÖP:en.
För järnvägsområdet tas tillfälliga små delar ut för detaljplanering av bostäder på ett sätt som 
förtar den öppna arena mellan Kexholm och Olofsgatan som kunde varit möjlig.
Vision 2030 och Illustration på kartbilaga 1: Detaljplanera hela järnvägsområdet fram till 
Gymnasiet och ta ett helhetsgrepp på området. Sillakröken är en trafikfara som snarast bör 
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stängas av för tung trafik. Sillakröken med viadukten behålls som gång-och cykelväg.
Absolut inte lämpligt att tung trafik skall ledas genom centrum på Olofsgatan och Järnvägs-
gatan där man ska bygga bostäder för barnfamiljer och skapa torg. Dessa gator bör stängas för 
tung trafik. Trafiken från Älghultsvägen bör ledas på Skolgatan/Floragatan till Gymnasiet och 
Allt i Plåt och vidare på Herlins väg upp till Västra vägen. Alternativ dragning kan vara förbi 
campingen. Vid en ny rastplats vid Kållen byggs en ny infart som förbinds till Östra Vägen. 
Strategiska busshållplatser byggs vid busstorget vid korsning Karlagatan-Skolgatan.
Vision 2050 och Illustration på kartbilaga 2: Bygg en ringled med anslutning till bostäder i 
Kexholm, Gymnasiet, Allt i Plåt, Västra vägen, Norra vägen och Östra vägen där nya infarten 
gjorts. Campingen flyttas till områden mellan Kållen och Gassjön. Industriområden utvecklas 
söder om riksväg 23.

Kommunens kommentar:

Visionerna för 2050 är intressanta och noteras. Planförslagets ambition är att centrum, inkluderan-
de Olofsgatan och Järnvägsgatan inte skall vara genomfartstrafik för tung trafik. Detta förutsätter 
dock att kommunen tar över väghållningsansvaret för dessa gator. Att leda trafiken från Älghults-
vägen via Skolgatan till Floragatan och vidare till Gymnasiet och Allt i Plåt och sedan vidare på 
Herlins väg upp till Västra vägen innebär genomfartstrafik på bostadsgator och även en ny korsning 
med Badebodaån vilket bedöms som alltför stora ingrepp i samhället.
Att på sikt flytta campingen till området mellan Gassjön och Kollen kan i och för sig vara möjligt 
men de effekter som handel och service kan få av en mer centralt belägen camping uteblir.
Beträffande bussgatan och bussterminal se under kommentar till yttrande från Trafikverket, Åseda-
centern och Socialdemokraterna.
Planförslaget tar upp att industriområden ska kunna utvecklas söder om riksväg 23/37.
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GRANSKNING ENLIGT 3 KAP 16 § PLAN- 

OCH BYGGLAGEN (PBL)   

FÖRSLAG TILL FÖRDJUPAD ÖVERSIKTSPLAN ÖVER ÅSEDA 

SAMHÄLLE, UPPVIDINGE KOMMUN 

 

Refererat till granskningshandling 2017-09-22 - 2017-11-22 

 

INLEDNING 

Uppvidinge kommun har till Länsstyrelsen i Kronobergs län översänt gransk-
ningsförslag till Fördjupad översiktsplan för Åseda tätort enligt 3 kap. 14 § plan- 
och bygglagen (PBL 2010:900). 

Enligt 3 kap 16 § PBL ska länsstyrelsen under granskningstiden avge ett gransk-
ningsyttrande. Länsstyrelsens granskningsyttrande ska redovisas tillsammans med 
den antagna översiktsplanen och utgöra en del av planen. Av yttrandet ska det 
framgå om 

 

1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 

2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljö-
balken inte följs 

3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
inte är förenlig med 7 kap. 18 e§ första stycket miljöbalken 

4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som 
angår två eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och  

5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till männi-
skors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller 
erosion 
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ÖVERGRIPANDE 
Länsstyrelsen har den 20 juni 2017 lämnat ett samrådsyttrande i ärendet. Länssty-
relsen ser  positivt på att kommunen tar fram en fördjupad översiktsplan för 
Åseda samhälle. Planförslaget innehåller flera konkreta förslag till hur kommu-
nens mål i Vision för Åseda 2040 kan uppfyllas. Förutom ny bostads- och industri-
bebyggelse redovisas hur infrastrukturen och dess bidragande till tillgänglighet, 
grönområden inklusive gröna och blå stråk, liksom bevarande av samhällets kul-
turarv kan möjliggöras. Länsstyrelsen anser att de redovisade förslagen är lämp-
liga att redovisa i en översiktsplan på tätortsnivå.  
 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats och bilagts översiktspla-
nen och i ett särskilt kapitel redovisas nu Länsstyrelsens bevakningsfrågor. 
 
Länsstyrelsen bedömer att översiktsplanen har bedrivits i enlighet med de intent-
ioner som anges i plan- och bygglagens 3 kapitel. För att fördjupningen ska bli 
tydligare som vägledande dokument behöver dock vissa justeringar göras till pla-
nens antagande.  
 

 

Översiktsplanens tydlighet för allmänhet och berörda 
 

Bostadsförsörjning kopplat till social hållbarhet 

Länsstyrelsen konstaterar att flera frågor av social karaktär lyfts i översiktsplanen, 
vilket är bra. Det handlar om varje individs lika värde, att skapa och upprätthålla 
stolthet för sin hembygd, attraktiva boendemiljöer, god tillgänglighet, samt säkra 
och trygga förbindelser mellan boende, skola, service, kommunikationer, natur- 
och kulturområden etc.  
 
I översiktsplanen redovisas koppling till Uppvidinge kommuns bostadsförsörj-
ningsprogram som antogs i maj 2017. 
 
Översiktsplanens status och struktur 

När det gäller fördjupningens status tydliggörs att den färdiga planen kommer att 
ersätta delen Åseda samhälle i den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 
2011.  
 
Kartor och illustrationer har setts över till granskningen och är nu tydligare och 
därmed mer läsvänliga. Länsstyrelsen anser dock att översiktsplanens plankarta, 
som redovisar den framtida markanvändningen, med fördel kan tas fram i ett 
större format.  
 
Plankartan ska tillsammans med planens textinnehåll samt de kompletterande 
kartorna för de fem fokusområdena ge vägledning för efterföljande detaljplaner 
och andra beslut om mark- och vattenanvändning.  
 
Det ska tydligt framgå vad som är kommunens ställningstaganden. 
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Länsstyrelsen anser också att översiktsplanen till antagandet skulle vinna på att de 
olika nivåerna fokusområde, mål, strategier, riktlinjer samt prioriteringar sågs över. 
Dessa nivåer kan nu uppfattas som något ojämna. Att strategierna är numrerade 
skapar också otydlighet.  
 

Miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap miljöbalken 
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram till översiktsplanen efter 
samrådet. Kommunen tydliggör nu också att MKB:n hanteras enligt en separat 
process i miljöbalken (MB). 
 
Länsstyrelsen anser att innehållet i MKB:n på ett utmärkt sätt är integrerat med, 
och kan läsas tillsammans med, huvuddokumentet. Kommunen har anpassat 
MKBN:s nivå och innehåll till den aktuella fördjupningen och dess avgränsning. 
Länsstyrelsen uppfattar att tillvägagångsätt enligt lagstiftningen 6 kap. 12 § MB 
har följts. Under rubrik Kulturvärdenas redovisning i MKB:n lämnas särskilda syn-
punkter längre fram i yttrandet.  
 
Att de olika fysiska planförslagen benämns åtgärder i MKB tabellen kan skapa viss 
förvirring då det i slutat av dokumentet finns en rubrik Förslag på åtgärder. 
 

 

LÄNSSTYRELSENS BEVAKNINGSFRÅGOR 
 

Riksintressen enligt 3 kap och 4 kap miljöbalken 
Översiktsplanen ska enligt 3 kap 4 § PBL särskilt redovisa hur kommunen avser 
att tillgodose kommunens riksintressen enligt 3 och 4 kap miljöbalken. 
 
Naturvård enligt 3 kap 6 § 

Väster om Åseda samhälle finns ett större riksintresse för naturvård benämnt 
Åseda. Även öster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på redovisningen.  
 
Kommunikationer enligt 3 kap 8 § 

Riksintressebeskrivningen som kompletterats gällande berörda riksvägar stäm-
mer. Länsstyrelsen vill dock uppmärksamma att vägarna ska benämnas 23/47.  

Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets yttrande om att ett nytt industriområde 
söder om riksväg 23/47 inte ges direktutfart till riksvägen utan att utfart sker 
antingen i tunnel under riksvägen som anknyter vidare till industriområdet i 
Åseda eller utfart mot Älghultsvägen. 
 

Försvarets intressen enligt 3 kap 9 § och 10 § 

Försvarsmakten har meddelat att de inte har några synpunkter. 
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Miljökvalitetsnormer  
Enligt 3 kap 5 § PBL ska det av översiktsplanen framgå hur kommunen avser att 
följa gällande miljökvalitetsnormer enligt 5 kap. miljöbalken. 
 
I fördjupningen redovisas hur miljökvalitetsnormer för vatten följs för vattenfö-
rekomsterna Badebodaån och Emmabodaåsen. Delar av Åseda tätort ligger på 
åsen. Vattentäkten för Åseda samhälle samt dess behov av vattenskyddsområde 
tas också upp.  
 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på redovisningen.  
 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Länsstyrelsen konstaterar att det inte finns några utpekade LIS- områden inom 
den avgränsning som görs för Åseda FÖP. Det görs det inte heller i den kommu-
nomfattande översiktsplanens avsnitt om strandskydd och landsbygdsutveckling. 
Hela Uppvidinge kommun är dock här definierat som landsbygd.  

 

Mellankommunala och regionala intressen 
Inga frågor av mellankommunal karaktär tas upp i fördjupningen. För mellan-
kommunala och regionala frågor hänvisas till den kommunomfattande översikts-
planen.  
 

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion 
Översiktsplanen ska verka för att bebyggelse och byggnadsverk inte blir olämp-
liga med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, 
översvämning eller erosion. 
 
Geologi och översvämning 

Kommunen har till granskningen översiktligt redovisat de geologiska  och geo-
tekniska förhållandena, där en koppling görs till ytterligare eventuella risker såsom 
förorenad mark och översvämning.  
 
Förorenad mark 

I fördjupningen finns under rubrik Avfallshantering en karta som redovisar miss-
tänkt förorenade områden i Åseda.  
 
Länsstyrelsen anser att text om förorenad mark ska redovisas under särskild ru-
brik. Problemen med de stora riskerna kring järnvägsområdet behöver framgå 
tydligare. I de fall förtätning och nya bostäder placeras i eller i närheten av miss-
tänkt förorenad mark bör sanering eller efterbehandling av de förorenade områ-
dena föregås av omfattande utredningar och undersökningar. 
 
Kommunen bör även i fördjupningen tydligare redovisa generella riktlinjer för 
förorenad mark, såsom att tidigt i planprocessen påbörja utredningar om förore-
ningar. Kommunen hänvisar endast till ställningstagande och riktlinjer som redo-
visas i den kommuntäckande översiktsplanen, utan att uppge vilka dessa är.  
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Buller och andra störningar 
Buller kan med fördel redovisas under särskild rubrik i avsnittet Hälsa och säkerhet, 
risk för olyckor, översvämning eller erosion på sidan 20. Nu ligger denna text under Öv-
riga miljö- och riskfaktorer. Hänvisning görs till förordning (2015:216) om trafik-
buller vid bostadsbyggnader och dess tillämning.  
 
Länsstyrelsen anser även beaktandet av riktlinjer för annat buller, omgivningsbul-
ler från industrier och andra verksamheter behöver tas upp, liksom rekommende-
rade riktlinjer för ljudmiljön vid skolor och förskolor. 
 
 

ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN  

 
Trafik 
Länsstyrelsen är positiv till kommunens ambition att i fördjupningen tydliggöra 
vikten av en säker och hållbar kollektivtrafik. Utformning samt placering av buss-
hållplatser samt att gatorna görs trygga och säkra tas upp på ett bra sätt i över-
siktsplanen.  
 

Natur och grönstruktur  
 
Länsstyrelsen konstaterar att det i samband med fokusområdet Stärk blå- och grön-
strukturen tillkommit en text om skyddade och rödlistade arter. Omgivande natur-
områden redovisas nu även översiktligt på en karta. Även om dessa till stor del 
ligger utanför planens avgränsning är de angelägna att ha med då de har stor bety-
delse både som biologiska och sociala värden.  
 

VA- och dagvatten 
Då VA- och dagvattenfrågor behöver tas upp tidigt i planprocessen behöver det 
finnas tydliga riktlinjer för detta redan i översiktsplanen. Det skulle därmed vara 
bra med en översiktlig beskrivning av hur dagvattenhanteringen kan lösas i an-
slutning till Badebodaån med anledning av varierande flöden och vattenkvalitet. 
  
I fördjupningen anges att Badebodaåns flöde behöver utjämnas för att förhindra 
översvämningar centralt i Åseda. Det skulle vara lämpligt med en beskrivning av 
ån och om flödena är naturliga variationer eller om det är dagvatten m.m. som 
ger det varierande flödet.  
  
Vattentäkten för Åseda samhälle är en grundvattentäkt som ligger i Emma-
bodaåsen, Åseda. Det kan uppmärksammas att vattentäkten saknar vattenskydds-
område. Vattentäkten och vattenverket ligger i anslutning till Åseda och sam-
hällets industriområden.  
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Kulturmiljö 
Kulturhistoriska värden 

 
Att bevara och integrera kulturmiljöer i den fysiska planeringen är en av förutsätt-
ningarna för att skapa en god bebyggd miljö. I fördjupningen framhäver kommu-
nen vikten av att synliggöra och bevara det kulturhistoriska arvet och hänvisning 
görs till Kulturmiljöplanen för Uppvidinge kommun Kulturarv att vårda från år 
2000. Kulturhistoriskt intressanta bevarandeområden i Åseda är Kexholmsområ-
det med sina tidstypiska karaktärsbyggnader, smalspåret och järnvägsområdet och 
centrum med kyrkan på åsen intill Badebodaån.  
 
Länsstyrelsen är positiv till att kommunen uppmärksammar behovet av att ytterli-
gare definiera de kulturhistoriskt intressanta byggnaderna och miljöerna, t.ex. ge-
nom att göra en översyn av detaljplanen för Kexholm.  
 
Länsstyrelsen vill i sammanhanget rekommendera kommunen att aktualisera och 
revidera Kulturmiljöplanen, då den är ett värdefullt planerings- och kunskapsun-
derlag, där riktlinjer inför framtida utveckling och förändring av miljöerna kan 
ges. Ett sådant underlag skulle underlätta kommunens handläggning av detaljpla-
ner och bygglov.   
 
Fornlämningar och arkeologi 

I översiktsplanen anges under rubrik Fornminnen att ”Vid planering och exploatering är 
det viktigt att i tidigt skede konstatera om fornlämningar berörs eller ej och i så fall ta kontakt 
med Länsstyrelsen”.  
 
Länsstyrelsen vill här uppmärksamma att ett tidigt samråd med Länsstyrelsen bör 
tas inför planering och exploatering. Detta för att få klarhet i fornlämningssituat-
ionen för det specifika området och då fornminnesregistret i många delar inte ger 
en klar bild av fornlämningssituationen. Länsstyrelsen kan komma att ställa krav 
på att en arkeologisk utredning görs.  
 
Länsstyrelsen vill här också understryka att även lämningar som inte är kända 
(och därför inte syns i fornminnesregistret) är skyddade enligt lag och att det där-
för kan finnas lämningar inne i Åseda samhälle och utanför. I kartan på sidan 53 
redovisas inte de nya utbyggnadsområdena enligt översiktsplanens Planförslag. 
Det innebär att konfliktytor med kända fornlämningar och möjliga konflikter 
med områden där fornlämningar kan förekomma, inte synliggörs.  
 
De eventuella arkeologiska undersökningar som kan behöva göras kan innebära 
stora konsekvenser, vad gäller tid och kostnader, och genom att synliggöra detta 
redan i FÖP underlättas den framtida detaljplaneringen. 
 
Kulturvärdenas redovisning i MKB:n 

I miljökonsekvensbeskrivningen anges påverkan på kulturmiljö/fornlämningar 
för samtliga åtgärder som neutral, dvs. att det varken ger en positiv eller negativ 
påverkan. Som förslag på åtgärder för att förebygga, hindra eller motverka bety-
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dande negativ miljöpåverkan på kulturmiljö/fornlämningar anges bl.a. att vid pla-
nering i kulturellt värdefull miljö ska hänsyn tas till kringliggande byggnader och 
bebyggelsemiljö samt att ny bebyggelse eller åtgärder som sker i anslutning till 
fornåkrar ska ha tillstånd för intrång och hänsyn ska tas.  
 
Länsstyrelsen saknar i MKB:n tydligare motivering och resonemang kring hur 
kommunen kommit fram till att åtgärderna har en neutral påverkan på kultur-
miljö/fornlämningar. Länsstyrelsen vill även betona vikten av adekvat kulturhi-
storisk kompetens.  
 

 

DELTAGANDE 
I samrådsyttrandet har länsarkitekt Gunnel Henriksson beslutat efter föredrag-
ning av planarkitekt Eleonore Björnberg. 
 
I beredning av ärendet har även företrädare för sakområdena naturskydd, kultur-
miljövård, miljöskydd, vattenvård, landsbygd, social hållbarhet, samt skydd och 
beredskap deltagit. Trafikverket har lämnat synpunkter.  
 
 
Gunnel Henriksson 
    
 
                                                                         Eleonore Björnberg 
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BILAGA 1 - SÄRSKILT UTLÅTANDE
Fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle

Vad är ett särskilt utlåtande?
Enligt 3 kap. 17 § i plan- och bygglagen ska kommunen efter utställningstiden sammanstäl-
la de synpunkter som inkommit och redovisa de förslag som synpunkterna gett anledning 
till i ett så kallat särskilt utlåtande. Översiktsplanen för Åseda samhälle har varit utställd 
för granskning under tiden 22 september till 22 november 2017. Berörda myndigheter, 
förvaltningar samt verksamma och invånare i kommunen har beretts tillfälle att yttra sig
över planförslaget, vilket också har varit tillgängligt på kommunens hemsida. Sammanlagt 
har det inkommit 11 yttranden över utställningsförslaget.

Synpunkterna har i huvudsak resulterat i redaktionella förändringar såsom förtydligan-
den och förbättringar i texten. Kartmaterial har förtydligats och i vissa fall helt reviderats. 
Riktlinjerna har även de förtydligats och i vissa fall gjorts mer utförliga för att underlätta 
framtida planering. Planen har fått en ny, mer överskådlig layout. Alternativet om tung 
trafik via Östra Esplanaden har tagits bort ur planen i enlighet med flera av de inkomna 
synpunkterna. Utöver det är det inga nya förslag eller ställningstaganden som framkom-
mer, varför kommunen bedömer att en ny utställning inte är nödvändig. 

Synpunkterna presenteras i följande ordning: myndigheter, föreningar/organisationer och 
privatpersoner. I det särskilda utlåtandet är synpunkterna i vissa fall sammanfattade, för 
att läsa dem i sin helhet hänvisas till kommunens hemsida. Länsstyrelsens granskningsytt-
rande och den särskilda sammanställningen av miljökonsekvensbeskrivningen presenteras 
i egna bilagor.

Länsstyrelsen
Riksintressen
Nytt industriområde söder riksväg 23/37 får inte ges direktutfart till denna.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning eller erosion
Förorenad mark bör redovisas under särkild rubrik och problemen med riskerna kring 
järnvägsområdet behöver framgå tydligare. Omfattande utredningar och undersökningar 
behövs i de förorenade områdena innan sanering och efterbehandling kan ske för att se-
dan kunna bygga bostäder. Kommunen bör tydligare ange generella riktlinjer för förorenad 
mark. Buller och andra störningar bör vara en egen rubrik/avsnitt i FÖP:en. Här behöver 
då också tas upp riktlinjer för annat buller, omgivningspåverkan från industrier och andra 
verksamheter, liksom rekommenderade riktlinjer för ljudmiljön vid skolor och förskolor.
Övriga allmänna intressen
Önskvärt med en översiktlig beskrivning av hur dagvattenhanteringen kan lösas i anslut-
ning till Badebodaån. Är flödesvariationerna naturliga eller orsakade av dagvatten?
Uppmärksammas skall att vattentäkten för Åseda samhälle, som är en grundvattentäkt, 
saknar vattenskyddsområde. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen aktualiserar 
och reviderar Kulturmiljöplanen. Beträffande fornlämningar och arkeologi påpekas att 
det måste ske ett tidigt samråd med Länsstyrelsen inför planering och exploatering. Detta 
eftersom fornlämningsregistret inte ger en klar bild av fornlämningssituationen. Även läm-
ningar som inte syns är skyddade enligt lag. På kartan sid 53 redovisas inte de nya utbygg-
nadsområdena enligt FÖP:ens förslag, vilket innebär att möjliga konfliktytor med kända 
eller okända fornlämningar inte synliggörs. Eventuella arkeologiska undersökningar kan få 
stora konsekvenser och kan då tidigt planeras vad gäller tid och kostnader.
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Kommunens kommentar
Det nya industriområdet söder om riksvägen ska inte ha direktutfart till riksvägen. Föro-
renad mark har redan ett särskilt avsnitt men flyttas till rätt sammanhang med tillhörande 
karta. Avsnittet utökas också med en beskrivning av föroreningssituationen i Åseda och 
riktlinjerna förtydligas. Texten om buller flyttas till rubriken ”Hälsa och säkerhet, risk 
för olyckor, översvämningar eller erosion” och kompletteras med ett avsnitt som berör 
annat omgivningspåverkande buller. Texten om dagvatten kompletteras och Badebodaåns 
varierade flöden förklaras. Texten om fornlämningar och arkeologi ses över och tillägg 
görs av så kallat tidigt samråd med Länsstyrelsen för att klargöra fornlämningssituationen. 
Utbyggnadsområdena läggs till på kartan som visar kända fornlämningar och kommunens 
kulturmiljöplan. 

Trafikverket
Påpekar att det är bra att inte låsa sig till ett alternativ beträffande bussgatan utan att hän-
visa till ytterligare studier. Komplettera FÖP:en med möjligheten att ordna en planskild 
gatuförbindelse under/över riksväg 23/37 mellan det nya Södra industriområdet och det 
befintliga Östra industriområdet. Trafikverket avser ta upp en diskussion med kommunen 
angående väghållningsansvaret för Olofsgatan och Järnvägsgatan. En förändring förutsät-
ter att den allmänna vägtrafiken kan hänvisas till annan väg där Hammarvägen eller Östra 
Esplanaden förefaller vara de alternativ som står till buds. Med tanke på att Älghultsvägen 
utgör samhällets huvudinfart så blir Östra Esplanaden ur enkelhetssynpunkt det naturliga 
alternativet, men problemet är dock att detta är en väg som går genom bostadsområden 
och korsar såväl skola som idrottsplats.

Kommunens kommentar
Översiksplanen förtydligas så det framgår att en planskild förbindelse över eller under 
riksväg 23/37 mellan det befintliga Östra industriområdet och det nya Södra planeras. En 
riktlinje läggs till om att kommunen i dialog med Trafikverket ska ta över väghållningsan-
svaret för Olofsggatan och Järnvägsgatan. Östra Esplanaden som ett alternativ för genom-
fart för tung trafik tas bort ur planförslaget. 

Lessebo kommun
Inget att erinra.

Högsby kommun
Inget att erinra.

Region Kronoberg
Inget nytt att framföra utöver det som framförts under samrådet.

Handelsplats Åseda
Påperkar att det behövs fler parkeringsplatser i centrum. Två alternativ presenteras: Silla-
krökstorget eller gräsytan vid viadukten bakom Menyhuset.

Kommunens kommentar
Den fördjupade översiktsplanen och planförslagets syfte med omvandling av hela järn-
vägsområdet innebär självklart att behövliga parkeringsplatser till verksamheterna ska fin-
nas. Detaljförslagen noteras och kommer att övervägas i samband med fördjupade studier 
och detaljplaner för hela järnvägsområdet. Parkeringsplats på gräsytan ovanför Blomster-
marknaden läggs till som ett alternativ i markanvändningskartan.
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Korpen Åseda
Önskemål att en parkeringsplats skapas för ett 20-tal bilar på andra sidan smalspåret i an-
slutning till föredetta Kompaniet med handikappvänlig gångväg över smalspåret. Parkering 
behövs även för besökare till bangolfanläggningen. Föreslår vidare att smalspåret rivs fram 
till ”Stigen” för att möjliggöra ytterligare utbyggnad av järnvägsområdet. 

Kommunens kommentar
Den fördjupade översiktsplanen och planförslagets syfte med omvandling av hela järn-
vägsområdet innebär självklart att behövliga parkeringsplatser till verksamheterna ska fin-
nas. Detaljförslagen noteras och kommer att övervägas i samband med fördjupade studier 
och detaljplaner för hela järnvägsområdet. Den nya markanvändningskartan över järn-
vägsområdet visar ett förslag till parkeringsplats direkt söder om den nuvarande bouleba-
nan. Eventuellt kan ytterligare p-platser anordnas söder om gamla Lantmännen-butiken. 
Smalspåret föreslås ligga kvar inom järnvägsområdet men flyttas/rätas ut något. Perrongen 
kan då få ett nytt läge längre österut i anslutning till ett nytt aktivitetsområde.

Åseda Idrottsförening
Anser att förslaget om Östra Esplanaden som genomfart för tung trafik är svårförståeligt 
med tanke på vad som sägs i FÖP:en om gatumiljön i bostadskvarter. Påpekar att det i 
skolan, ishallen och på idrottsplatsen bedrivs en omfattande ungdomsverksamhet samt 
även seniorverksamhet.

Kommunens kommentar
I planförslaget anges att tung trafik får ledas antingen via Älghultsvägen, rondellen och 
vidare på Järnvägsgatan, Hammarvägen och Östra Industrigatan, eller från Östra Infarten 
och via Hammarvägen och Östra Industrigatan. Förslaget om Östra Esplanaden anges som 
ett alternativ. Detta alternativ tas bort i planförslaget till antagandet.

Åseda Centeravdelning
Högsta prioritet är att bygga en ny gata mellan Södra Esplanaden och Gymnasieskolan där 
spåren nu ligger med sträckning under viadukten, det vill säga alternativ 2 i planförslaget. 
Noteras skall då att detta medför att den skarpa böjen över viadukten undviks då den visat 
sig besvärlig vid mötande fordon. Anser vidare att såväl järnvägsområdet som Ordens-
hustomten ska vara prioriterade för hyresbostäder. Flerbostadshus bör dock inte byggas 
i anslutning till Älghultsvägen med anledning av den värdefulla miljön. Egnahemsvillor 
bör förläggas i anslutning till närområden till förskolan vid Björkåkraområdet. Järnvägs-
gatan och Olofsgatan måste avlastas från genomfartstrafik och prioriteras för service och 
tillgänglighet för övriga trafikanter. Höjdskillnaden mellan Kexholm och Järnvägsområdet 
måste åtgärdas. Alternativ till hiss kan vara en gångbro av trä vid sidan om den befintliga 
viadukten. Strategisk åtgärdsplan för Badebodaåns ekologi och biologi måste tas fram i 
samråd med Vattenrådet.

Kommunens kommentar
Inkomna synpunkter noteras och att alternativ 2 bör ha högsta prioritet vid fortsatta 
studier för Järnvägsområdet. Planförslaget anger att flerbostadshus ska prioriteras inom 
järnvägsområdet och så även på Ordenshustomten. Vid en utbyggnad av flerbostadshus i 
anslutning till Älghultsvägen kommer viktiga delar av miljön bevaras och tillgängliggöras 
på ett bättre sätt än idag. Även om det utpekade området definieras som ett grönområde 
används det endast sporadiskt idag. Ny bostadsbebyggelse kan ge området ett lyft och 
göra det mer användarvänligt, även om en del av grönstrukturen kommer att tas i anspråk. 
Planförslaget anger att villor ska prioriteras inom Björkåkraområdet, det vill säga det redan 
planlagda området väster om förskolan. I planförslaget läggs till att villabebyggelse ska 
möjliggöras även norr om förskolan och vidare österut mot Tallvägen. 
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I planförslaget sägs vidare att Olofsgatan och Järnvägsgatan ska prioriteras för service 
och tillgänglighet. För att åtgärda höjdskillnaden mellan Kexholm och Järnvägsområdet 
föreslås i översiktsplanen alternativa lösningar, t. ex. hiss och trappor. I planen läggs till 
att en bropassage i anslutning till viadukten skall utredas. I riktlinjerna för kapitlet ”Stärk 
grön- och blåstrukturen” läggs till att ”en åtgärdsplan för Badebodaåns ekologi och biologi 
ska tas fram i samarbete med Alsteråns vattenråd”. 

Familjen Persson och familjen Vallentin
Motsätter sig förslaget att dra tung trafik längs Östra Esplanaden då gatan dagligen trafike-
ras av barn och ungdomar till skola, idrottshall, ishall och fritidsaktiviteter. Anser att tung 
trafik ska dras via Östra industriområdet.

Kommunens kommentar
Alternativet att dra tung trafik längs Östra Esplanaden tas bort. Se kommentarer till Tra-
fikverket och Åseda Idrottsförening.

Frida Klein
Motsätter sig förslaget att dra tung trafik längs Östra Esplanaden med anledning av när-
heten till skolan och idrottsplatsen. Anser att hastigheten redan idag är för hög på Östra 
Esplanaden och att den på sikt bör sänkas. Den tunga trafiken bör ledes via Östra industri-
området. 

Kommunens kommentar
Alternativet att dra tung trafik längs Östra Esplanaden tas bort. Se kommentar till Tra-
fikverket och Åseda Idrottsförening. Beträffande sänkt hastighet på Östra Esplanaden till 
30 km/tim så anger den fördjupade översiktsplanen att en hastighetsplan ska tas fram i 
enlighet med Trafiksverkets yttrande under samrådsskedet.

Anna Erlandsson och Magnus Erlandsson
Motsätter sig förslaget att dra tung trafik längs Östra Esplanaden. Föreslår sänkt hastighet 
till 30 km/tim förbi skola och idrottshall. Anser att tung trafik ska ledas via Östra infarten 
från riksväg 23/37 via Hammarvägen och Östra Industrigatan. Nuvarande trafiksituation på 
Östra Esplanaden är inte tillfredsställande då bilar från hyreshusen ofta parkerar mellan  
gatan och gång- och cykelvägarna, och ibland även på gång och cykelvägarna.

Kommunens kommentar
Alternativet att dra tung trafik längs Östra Esplanaden tas bort. Se kommentar till Tra-
fikverket och Åseda Idrottsförening. Beträffande sänkt hastighet på Östra Esplanaden till 
30 km/tim så anger den fördjupade översiktsplanen att en hastighetsplan ska tas fram i 
enlighet med Trafiksverkets yttrande under samrådsskedet.
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1.0 INLEDNING
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VISION, MÅL OCH STRATEGIER
Åseda är Uppvidinge kommuns största ort och fyller till viss del funktionen som centra-
lort. Här finns service, natursköna områden och bra kommunikationer till större städer 
och regioner. För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling krävs en 
samsyn över mark och vattenanvändningen i samhället samt att Åsedas invånare och po-
litiker har en gemensam vision och målsättning för orten. Fördjupning av översiktsplanen 
för Åseda samhälle är tänkt att fungera som detta. Planen ska vara vägledande för politiker 
och tjänstemän vid beslut och satsningar, men den ska även fungera som ett stöd och 
inspiration för Åsedas invånare och företagare. De kan hitta lösningar och samverkansmöj-
ligheter med stöd av planen.

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda samhälle tar utgångspunkt i en övergripande vi-
sion om hur samhället ska se ut 2030. Visionen i sig förtydligas i fem delmål som utgör var 
sitt kapitel. Till varje delmål presenteras ett antal strategier. Varje delmål avslutas i sin tur 
med ett antal riktlinjer och prioriteringar. Sammantaget utgör denna kedja planförslaget 
som helhet. På detta sätt redovisas kommunens ställningstaganden och prioritetsordning, 
samtidigt som det ska underlätta framtida planering, inte bara för kommunen utan även 
för allmänheten och näringslivet.

Vad är en fördjupad översiktsplan?
Enligt plan- och bygglagen (PBL) ska varje kommun ha en aktuell översiktsplan som 
täcker hela kommunens yta. Den nu gällande översiktsplanen för Uppvidinge kommun an-
togs 2011-04-26 och vann laga kraft 2012-07-26. Översiktsplanen ger vägledning för beslut 
om användningen av mark- och vattenområden samt hur bebyggelsen ska utvecklas och 
bevaras. Utöver översiktsplanen för hela kommunen kan kommunen, där det behövs en 
grundligare utredning eller en mer detaljerad planering, göra fördjupningar av översikts-
planen. Detta görs till exempel för tätorter. Fördjupad översiktsplan för Åseda är en sådan 
plan. Den fördjupade översiktsplanen ersätter därmed den del i den kommunomfattande 
planen som behandlar Åseda. Utöver fördjupningar har kommunen även möjlighet att 
göra tillägg till översiktsplanen. Tillägg görs för frågor av allmänt intresse som inte behand-
lats i den kommunomfattade. Det kan till exempel vara vindkraft.

Den fördjupade översiktsplanen för Åseda ska göra den översiktliga planeringen mer kon-
kret och underlätta dialogen mellan kommunen och invånarna.

Planprocessen
Bilden nedan visar hur processen ser ut när en översiktsplan tas fram. Utöver de tillfällen 
som invånarna i Åseda har haft möjligheter att lämna synpunkter till exempel vid Olsmäs-
san och på dialogmöten finns det två formella tillfällen enligt PBL. Dessa är vid samrådet 
då ett första förslag presenteras, detta revideras sedan efter synpunkterna och ett nytt 
förslag ställs ut där det finns nya möjligheter att lämna synpunkter. Efter det att alla har 
haft möjlighet att tycka till antas planförslaget.

VISION

5 DELMÅL

STRATEGIER

RIKTLINJER

PLANFÖRSLAG

PLANFÖRSLAG 1.0 SAMRÅD PLANFÖRSLAG 1.1 UTSTÄLLNING
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Planens syfte
Syftet med denna fördjupning av översiktsplanen för tätorten Åseda är att skapa en 
helhetsbild över hur orten kan utvecklas mot ett attraktivt samhälle utifrån de fokus- och 
prioritetsområden kommunen har. Planen ska också utreda de frågeställningar som finns i 
den kommunövergripande översiktsplanen. Planen ska underlätta framtida övervägningar 
mellan olika intressen och vara ett stöd i kommande detaljplanering genom de olika ställ-
ningstaganden som görs. Planen ska visa på de utvecklingsmöjligheter som finns och ge en 
gemensam bild av Åsedas framtid.

Utgångspunkter
Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i arbetet med översiktsplanering-
en i kommunen 2011 och det utvecklingsförslag som då redovisades för Åseda samhälle.
Tidigare arbeten, vilka redovisas i kapitel 3, utgör också underlag, liksom medborgardi-
alogerna beskrivna i kapitel 2. Metoder som används för att ta fram förutsättningar och 
utgångspunkter för planeringen liknar ortsanalys, dvs där platsen, livsmiljön och ortens 
förhållande till omgivningen och omvärlden studeras och analyseras. Därtill studeras 
grönstrukturen och kulturmiljöerna för att få ett samlat underlag till planförslaget. Planför-
utsättningarna sammanfattas för respektive mål och strategier under rubrikerna ”Åseda 
idag”. 
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2.0 MEDBORGARDIALOG
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MEDBORGARDIALOG
Medborgardialog är ett sätt för kommunen att förbättra sin kunskap om medborgarnas be-
hov och önskemål. Detta leder till ett bättre beslutsunderlag och en tydligare prioritering. 
Bättre underlag ger bättre resultat. För att nå invånarna i Åseda har vi använt oss av olika 
sätt, både utom och inom arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Pilotkommun för serviceutveckling och attraktiva samhällen
Uppvidinge kommun var en av 13 kommuner som genom Tillväxtverket fick möjlighet 
att arbeta strategiskt och praktiskt med lokal serviceutveckling 2012-2014. I Uppvidinge 
syftade projektet till att bidra till en kommun med stolta invånare som kan och vill bo kvar 
i bygden, utöka tillgängligheten till grundläggande service och att skapa attraktiva samhäll-
en. Som en del i arbetet med att ta reda på vad som är viktigt för invånarna genomfördes 
både samhällsvandringar och dialogmöten. Där gavs det möjligthet att lämna synpunkter 
på allt kommunen ansvarar för. En stor del av de synpunkter som lämnades in berörde 
fysisk miljö. Det var både nya idéer och förslag på förändringar och förbättringar. Mycket 
av detta kommer att finnas med i fördjupning av översiktsplanen för Åseda.

Åsedadagen
Under Åsedadagen 2014 fanns vi på plats i Brunnsparken för att samla in synpunkter uti-
från frågeställningar kring centrum, industri och fina respektive fula platser. Fina och fula 
platser markerades med nålar på kartor. Sammanfattningsvis efter denna dag visade det 
sig att flera platser var markerade som både fina och fula. Tolkningen av detta var att dessa 
platser är fina men förfallna idag eller fula idag men med stor potential att bli fina platser. 
Som ett exempel kan nämnas Kyrkparken.

Olsmässan
Under Olsmässan har kommunen de senaste åren funnits på plats för att bland annat ta 
emot synpunkter. Under ett av tillfällena använde vi oss av en karta och olika värdeord, 
dessa ord fick sedan placeras ut på kartan för att ge en bild av hur olika platser används. 
De platser som kommit upp här är många gånger samma som kommit upp i tidigare dialo-
ger.

Högstadieelever i Åseda
Under samrådsmötet med högstadieelever årskurs 8 i Åseda skola så fick eleverna delta i 
en workshop med syftet att göra en markanvändningskarta med hjälp av att fästa post-it 
lappar på en karta över samhället med förslag på förändringar. Fokus i workshopen låg 
på vad som är bra, vad man saknar och vill ha avseende sin fritid, boende och utemiljö i 
Åseda.

Resultatet av denna workshop visade att ungdomarna saknade en plats för gemenskap, 
otvunget häng och en mötesplats i form av ett ungdomshus. Man såg det som positivt att 
det fanns flera idrottsfritidaktiviteter såsom fotboll, hockey men att man samtidigt ville ha 
fler och mer satsningar inom detta område. Man önskar sig ett utegym, drickvattensfontän 
vid elljusspåret, konstgräsplan och möjlighet att utöva bowling och paintball i Åseda.
Stort fokus i ungdomarnas önskemål kring ett förbättrat Åseda samhälle låg i fler och mer 
attraktiva lägenheter. men också fler jobb och ny skola fanns med bland förslagen. När det 
gällde utemiljön prisades naturen och man ville se en attraktiv badplats och att fokus på 
förbättringar i samhället skulle ligga mer på praktiska saker, såsom belysning, möbler och 
mindre på utsmyckning.
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Arbetsgruppmöten
Arbetsgruppen för arbetet med framtagandet av planen har varit begränsad till ett fåtal 
personer, bland annat på grund av kommunens storlek och begränsade resurser. Arbets-
gruppsmötena har därför varit en förhoppning att kunna involvera fler personer med olika 
kompetenser i planarbetet. Syftet med mötena har varit att utröna vad som ska finnas med 
i FÖP:en för Åseda samhälle och är vilka alternativa strategier, riktlinjer som kan tänkas 
finnas för planförslagets delmål. Metoden att genomföra arbetsgruppsmöten har dels varit 
en sätt att förankra den fördjupade översiktplanen ut i kommunens organisation men 
också en metod för att utveckla den. 
 
För att mötena ska blir så effektiva som möjligt har dessa delats upp i tre och personer 
som direkt eller indirekt berörs av samma delmål har samlats att bilda deltagare för ett 
arbetsgruppsmöte. De utvalda grupperna är: 1, Kultur fritid och Byggnad 2, Trafik, teknisk 
och näringsliv och 3, Miljö och Natur.

Mötena inleddes med en presentation av planen och hur den är uppbyggd i fyra delar, 
förutsättning, analys, planförslag och konsekvensbeskrivning. Den inledande delen följdes 
av presentation av vilka mål som har valts ut för planförslaget och varför dessa har valts 
ut. Följt av presentation av de för arbetsgruppens aktuella delmål och beskrivning över vad 
som är gruppens uppgift. 

Medlet för att uppnå målen är genom för den specifika delmålen strategier och riktlinjer. 
Fokus för mötet ligger således på att ta fram dessa strategierna och redigera de som har 
framtagits av arbetsgruppen. Det som uppkom under mötet har inkorporerats under de 
olika delmålen för planförslaget.
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3.0 TIDIGARE ARBETEN
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Översiktsplanering på 1990-talet
Planförslaget bygger på de delar som tidigare tagits fram i arbetet med översiktsplanering i 
kommunen. I samband med översiktsplanen 1991 togs det fram en områdesplan för Åseda 
samhälle, vilken antogs av kommunfullmäktige. Under 2004 togs fram ett planerings-
underlag till en kommunomfattande översiktsplan och då gjordes även en revidering av 
områdesplanen för Åseda. Fokus då var centrum, bostäder, industri, handel, kontor, skola 
och vägar.

Kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun
År 2000 publicerades en kulturmiljöplan för Uppvidinge kommun i boken ”Kulturarv att 
vårda”. Åseda samhälle är här beskrivet i text och bild och de kulturhistoriskt viktigaste 
delarna och byggnaderna i samhället har avgränsats på kartor. Utmärkande i samhället är 
uppdelningen i två delar med Kexholmsområdet på sluttningarna i söder, bebyggt främst 
efter järnvägens invigning 1902, samt centrum norr därom med kyrkan som landmärke på 
en liten ås intill Badebodaån.

Projekt om attraktivare tätorter i Uppvidinge kommun
2003 gjorde konsultföretaget Landskaparna en analys, ”Attraktiva tätorter i Uppvidinge” 
som pekade på flera av de punkter som även nu kan anses aktuella för förbättringar
i centrum av orterna och för Åsedas del. Exempelvis omvandla Olofsgatan till småstads-
gata, anlägga promenadväg längs ån, göra utemiljöer och skolgårdar lummigare, anlägga 
cykelvägar på de gamla banvallarna med mera. 

Översiktsplanen 2011-2016
I den nu gällande och antagna översiktsplanen för Uppvidinge kommun finns så kallade 
Utvecklingsförslag för tätorterna med förutsättningar och analys. Ett ställningstagande 
gjordes då att en särskild fördjupning av översiktsplanen skulle tas fram för Åseda. I sam-
band med denna översiktsplan hölls informationsmöten för allmänheten i november 2009 
och där redovisades i särskilda informationsblad utredningsförslag i text och på karta.

Denna fördjupade översiktsplan kommer att bli det samlade beslutsunderlaget för kom-
mande förändringar och planer i samhället. Planförslagen som redovisas i denna fördjup-
ning ersätter därmed de förslag som framkommer i den kommuntäckande översiktspla-
nen.

ÖVERSIKTSPLAN 2011-2016
Kommunens utlåtande enligt PBL 4:10

Särskild sammanställning enligt MB 6:16
Antagen 2011-04-26

Box 59, 360 70 Åseda
0474 - 47000

www.uppvidinge.se
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4.0 HÄNSYN
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RIKSINTRESSEN

Naturvård
Väster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård enligt miljöbalken 3 
kap. 6 § benämnt Åseda. Området som är nästan 300 ha stort, består av de fyra byarna 
Gassgöljhult, Torp, Göljhult och Strömsgärde med representativa ängs- och hagmarker. 
Dessa är stora och väl spridda i byarna, är art- och individrika med flera rödlistade arter. 
Området ligger nordväst om samhället och ligger mellan väg 969 och järnvägen i söder och 
Åkragöl mot samhället. FÖP:en har inga förslag som inkräktar på dess värden, men mins-
kad jordbruks- och betesdrift, liksom igenväxning och skogsplantering påverkar områdets 
värden avsevärt.

Även öster om samhället finns ett område av riksintresse för naturvård. Detta börjar vid 
sjöarna Kållen och Gassjön och kan inte sägas vara berört av den fördjupade översiktspla-
nen.

Kommunikationer
Riksväg 23/37 är av riksintresse och utgör förbindelser mellan regionala centra, vilket 
betyder att vägarna är av särskild regional betydelse. Väg 23 utgör en del av en viktig 
förbindelse mellan Malmö/Lund/Kristianstad, Växjö och Linköping. Väg 37 utgör en viktig 
förbindelse mellan Växjö och Oskarshamn, men också ett stråk som binder samman E22 
och kusten med Smålands inland. Åseda tätort är i sin helhet belägen på den norra sidan 
av riksväg 23/37.
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En nyexploatering söder om riksväg 23/37 är ett strategiskt ställningstagande som i hög 
grad kan påverka riksintresset. Ett nytt industriområde hade sannolikt ökat rörelsen över 
väg 23/37, vilket i sig skulle göra korsningen Älghultsvägen/riksväg 23/37 mer osäker med 
tanke på dagens hastighetsgräns. Att sänka hastighetsgränsen är inget alternativ eftersom 
det riskerar att påverka riksintresset negativt. Därför är en förutsättning för nyexploate-
ring söder om riksväg 23/37 att en trafiklösning skapas som inte påverkar säkerheteneller 
framkomligheten. Det måste gå att ta sig både till och från det planerade industriområdet 
ut på riksväg 23/37 utan att det påverkar riksintresset negativt. Om trafikmatningen kan ske 
via Älghultsvägen ska måste därför utredas. Det finns idag en befintlig gång- och cykelväg 
som förbinder Åseda med det planerade området. Vägen går från Storgatan i norr, under 
riksvägen och ansluter sedan till Åseda-Skeda.

Orsakerna till att planförslaget föreslår utveckling söder om riksvägen är att det finns be-
gränsat utrymme inom Östra industriområdet norr om riksvägen. Detta begränsas av dels 
sjöarna i öster, dels bebyggelsen i väster, dels planerat vattenskyddsområde i norr. FÖP:en 
anger också ett ändrat ställningstagande i förhållande till den kommuntäckande översikts-
planen som föreslog att industriutveckling skulle utredas i sydväst mellan Kexagatan och 
riksvägen och sydväst om Kexholm. Orsaken till detta är dels att marken är i privat ägo 
dels att området berörs av stora kraftledningar och ställverk samt ett större fornlämnings-
område med fornåkrar vilket avsevärt kan fördyra en exploatering. 

MILJÖKVALITETSNORMER
Åseda samhälle ligger inom Alsteråns avrinningsområde. Eventuellt kan en mindre del av 
samhällets norra delar beröra även Emåns avrinningsområde.

Miljökvalitetsnormer är ett juridiskt bindande styrmedel i miljölagstiftningen gällande 
kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. Enligt 5:e kapitlet miljöbalken är det 
kommunens ansvar att miljökvalitetsnormer följs. I förordningen om miljökvalitetsnor-
mer (SFS 2001:257) finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft som rör ämnena kväved-
ioxid, kväveoxider, svaveloxid, bly, partiklar (PM10), bensen, kolmonoxid, ozon, arsenik, 
kadmium, nickel och bensapyren. Naturvårdsverket utför nationella mätningar av luftens 
och nederbördens kvalitet i bakgrundsmiljö. Enligt den senaste övervakningen ligger de 
flesta ämnen som det finns miljökvalitetsnormer respektive miljömål för avsevärt lägre 
än angivna gräns- och målvärden. Detta varierar dock en del beroende på komponenter 
och lokalisering i landet där föroreningsbelastningen är något högre i södra Sverige än i de 
norra delarna. Genomförandet av den fördjupade översiktsplanen bedöms inte försämra 
kvaliteten på utomhusluft.

Inom planområdet finns det två vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer. 
Dels ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten 
Emmabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort. Med tanke 
på vattenförekomsternas centrala läge ska all detaljplanering som sker i anslutning till 
dem föregås av utredningar vad gäller förorenad mark och eventuell efterbehandling av 
miljögifter. Badebodaån är en viktig tillgång för Åseda både vad gäller miljö- och rekrea-
tionsaspekter. För att dessa på bästa möjliga vis ska kunna samspela måste hänsyn tas vid 
planläggningen av intilliggande områden. På de platser där det är möjligt ska en ekologisk 
kantzon om minst 15 meter inrättas. Inom zonen gynnas etablering av en naturlig vegeta-
tion och närmast vattnet bör träd och buskar dominera. Att inrätta en ekologisk kantzon 
kan innefatta allt från gallring av skog där man tillåter en naturlig föryngring till plantering 
av gräs, träd och buskar utmed jordbruksmark. Genomförandet av den fördjupade över-
siktsplanen bedöms inte motverka uppfyllandet av miljökvalitetsnormerna för vattenföre-
komster.

Varje vattenförekomst be-
döms utifrån en mängd olika 
kvalitetsfaktorer och uttrycks 
som mått på vattnets yt- eller 
grundvattenstatus, uppdelad 
i ekologisk status och kemisk 
status. Miljökvalitetsnormerna 
för både yt- och grundvatten 
ska uppnås till 2027.
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VATTENSKYDDSOMRÅDE
Vattentäkten för Åseda samhälle är en grundvattentäkt som ligger inom Emmabodaåsen i 
Åseda. Vattenverket är beläget i samhällets nordöstra del, öster om Ishallen och norr om 
Badebodaån. 

För att skydda dricksvattentäkter kan Länsstyrelsen eller kommunen fastställa vatten-
skyddsområden runt sjöar eller grundvattenförekomster. Syftet med vattenskyddsområden 
är att skydda det vatten som vi ska dricka, både på kort och på lång sikt. Inom ett vatten-
skyddsområde finns bestämmelser för verksamheter som riskerar att förorena vattnet, 
exempelvis hantering av kemikalier och spridning av bekämpningsmedel. I de nationella 
miljömålen ”Levande sjöar och vattendrag” och ”Grundvatten av god kvalitet” framgår att 
alla grund- och ytvattentäkter som försörjer fler än 50 personer alternativt levererar mer 
än 10 m3/dygn skall skyddas. 

Miljömålen är inte juridiskt bindande men bör ses som vägledande i den fortsatta plane-
ringen. För att kunna fastställa vattenskyddsområden krävs kännedom om vattentäktens 
funktion och eventuella risker. Det är vattentäktens huvudman som ansvarar för att nöd-
vändiga utredningar genomförs. 

Emmabodaåsen saknar för närvarande upprättat Vattenskyddsområde. Kommunen har 
högsta prioritet för sådant vattenskyddsområde i Åseda. Till dess att detta är fastställt 
gäller de riktlinjer som meddelats av miljö- och byggnadsförvaltningen.
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LANDSKAPSUTVECKLING
I denna fördjupade översiktsplan föreslås inga sjöar för landsbygdsutveckling i sjönära 
lägen utan hänvisning sker till den kommunomfattande översiktsplanen. Eftersom hela 
Uppvidinge kommun är att betrakta som landsbygd per definition skulle det eventuellt 
vara möjligt att bedöma en utveckling av Åseda camping som landsbygdsutveckling, med 
hänvisning till dess närhet till Björkåkragölen.

MELLANKOMMUNALA OCH REGIONALA FRÅGOR
Mellankommunala och regionala frågor behandlas i den kommuntäckande översiktspla-
nen i kapitel 9, sid 81-82 och till vilket hänvisning sker. Några förhållanden som förändrar 
ställningstagandet till vad som där anges där har inte skett och inte som berör denna 
fördjupade översiktsplan över Åseda.
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HÄLSA OCH SÄKERHET, RISK FÖR OLYCKOR, ÖVERSVÄMNING ELLER EROSION

Förorenad mark
Det är framförallt tidigare industrier, som till exempel kemisk industri, träimpregnering, 
massa- och pappersbruk samt glasbruk, som har orsakat giftiga ämnen i mark och vatten. 
De flesta förorenade områden är idag kända. Naturvårdsverket är den nationella myndig-
het som arbetar med frågor om förorenad mark. Länsstyrelsen vägleder kommunen och 
tar fram kartmaterial där länets områden redovisas, likt kartan ovanför. 

Markföroreningar i Åseda
I Åseda utgörs de potentiellt förorenade områdena av glasbruk, banvallar, drivmedels-
stationer samt olika tillverknings- och förädlingsindustrier. I dagsläget är det endast ett 
område som bedöms ha mycket stor risk för föroreningar, och det är området där Åseda 
glasbruk tidigare låg. 

Vid planläggningen av den nya bostadsbebyggelsen inom järnvägsområdet upptäcktes 
att banvallen är kraftigt förorenad. Föroreningen utgörs främst av höga halter av arsenik 
som sannolikt härstammar från gamla järnvägsslipers. För tillfället pågår en sanering av 
området. Detta område var inte riskklassat sedan tidigare, vilket visar på vikten av att göra 
bedömningar i varje unikt planärende. Dels kan det vara så att ett område inte är förore-
nat, trots riskklassning, dels kan det vara som i fallet med järnvägsområdet att det före-
kommer kraftiga föroreningar trots att området saknar riskklassning. Därför är det viktigt 
att en bedömning om huruvida marken kan antas vara förorenad eller inte görs tidigt i 
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Handlar det om verksamheter som kan tänkas bidra till föroreningar ska planläggningen 
alltid föregås av en markundersökning och eventuell efterbehandling.

Åsedas industrihistoria innehåller bland annat glasbruk, metall- och sågverksindustri 
samt verksamheter kopplade till järnvägen. Inom dessa branscher har det använts ke-
mikalier som idag påverkar miljön negativt. Tidigare användes till exempel vattenlösliga 
saltmedel med krom, arsenik, koppar, fosfor, bor, fluorider, och/eller zink till impregne-
ring av trävaror, vilket inkluderar impregnering av järnvägsslipers. Innan detta användes 
främst Kreosot, vilket framförallt består av olika PAH (polycykliska aromatiska kolväten). 
På 1950-talet började man sedan använda sig av medel med pentaklorfenol, koppar och 
ammoniak, så kallat KP-salt/KP Cuprinol. Det pågick fram till 1977 då klorfenolförbudet 
infördes. Glasbruken har främst orsakat kraftiga förorenigar av arsenik. Förut innehöll allt 
glas arsenik, och de stora mängder glaskross som blev över i glashyttorna har slängts ut i 
deoponier och sedan blivit liggande. Om de här områdena ska bebyggas måste förorening-
arna åtgärdas innan.

Geologiska förhållanden
De geologiska förhållandena inom planområdet är i huvudsak gynnsamma och risker för 
ras, skred eller jordrörelser bedöms vara låg. Jordarterna består främst av morän, berg och 
isälvssediment. Längs Badebodaån vid skolan och kyrkogården samt längs sjöarna Kållens 
och Gassjöns strandkanter finns det dock små sträckor där risken för erosion bedöms 
som potentiellt hög och där de geologiska förutsättningarna för byggnation är sämre. Vid 
detaljplanering i anslutning till dessa områden bör alltid geologiska undersökningar göras 
tidigt i planprocessen för att minimera risken för erosion. 

Dagvattenhantering
Badebodaån är den viktigaste recipienten i Åseda och hit leds det mesta av samhällets 
dagvatten. Dagvattnet har dock en relativt liten påverkan på Badebodaåns flöde, utan det 
bestäms till största delen av naturliga variationer och i viss mån av avverkning uppströms. 
Åseda och Badebodaån är förhållandevis skonsamt drabbade av översvämningar, mycket 
tack vare Åsedas höga läge. Under 2000- och 2010-talet har ån svämmat över två gånger. 
Ena gången var det på grund av kraftig nederbörd under ett antal dygn och andra gången 
berodde det på nederbörd och kraftig snösmältning. Ett problem är att Badebodaån skiftar 
i bredd. Längs den östra sidan om kyrkogården är ån ovanligt smal vilket påverkar flödet. 
Här skulle en breddningsåtgärd vara möjlig för att underlätta flödet. Om en sådan åtgärd 
ska utföras är det dock viktigt att utreda huruvida den riskerar att påverka åns ekologiska 
status negativt. 

Trots att Badebodaåns flöde till största delen beror på naturliga variationer är ambitionen 
att fastighetsägare i så stor utsträckning som möjligt själva ska hantera dagvattnet. Detta 
brukar kallas för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD), och innebär att man hante-
rar vattnet så nära dess ursprungskälla som möjligt. Förutom att LOD reducerar flödet och 
på så vis minskar risken för översvämningar har det även en renande effekt. Föroreningar 
sprids i mindre utsträckning vidare och hamnar i sjöar eller andra vattendrag, och man kan 
på så sätt förhindra övergödning. 

Vid ombyggnad av gator och andra hårdgjorda ytor ska dagvattnet, om det är möjligt, und-
vikas att direkt ledas vidare till vattendrag. Genom att minska andelen hårdgjord yta och 
anlägga ytor med grus eller makadam kan vattnet dräneras på ett mer effektivt sätt. Vid 
detaljplanering och bygglovsgivning ska lämplig metod för dagvattenhantering anges. 

Exempel på förorenade områden:
• upplag, deponier och ut-

fyllnader (med t.ex. avfall 
från hushåll och industrier, 
alternativt bark och slam 
eller bygg- och rivnings-
massor)

• förorenade markområden 
(t.ex. industrifastigheter, 
bensinstationer och energi-
anläggningar)

• förorenade sediment (t.ex. 
fiberbankar utanför pap-
pers- och massaindustri 
eller sediment som förore-
nats av annan industri eller 
spill- och dagvatten)

• banvallar och områden där 
järnvägsspår tidigare har 
gått

Källa: Naturvårdsverket
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Trafikbuller
Buller är den miljöstörning som berör flest människor i vårt land. Forskning visar att buller 
påverkar människors hälsa, ofta mer än vad många tror. Genom att planera och utforma 
bostäder och lokaler på rätt sätt går det att skapa bra ljudmiljöer även i bullriga lägen. 

De vanligaste källorna till buller är trafik (vägar, järnvägar och flyg). Även grannar, industri-
er och andra verksamheter kan orsaka buller. Med tanke på Åsedas storlek och läge strax 
norr om riksväg 23/37 är samhället förhållandevis förskonat från bullerutsatta områden. 
Trafikbullret utgörs idag till största delen av tung trafik på Järnvägsgatan och Olofsgatan. 
Detta tas upp senare i översiktsplanen och en omdirigering av den tunga trafiken föreslås. 

Enligt plan- och bygglagen ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark som är 
lämplig för ändamålet, bland annat med hänsyn till människors hälsa och säkerhet samt 
till möjligheterna att förebygga bullerstörningar. Plan- och bygglagen ger också kommunen 
möjlighet att besluta om planbestämmelser med skydssåtgärder som reglerar buller, för 
att göra en viss plats lämplig. Bullerexponerade platser bör dock undivkas så långt det är 
möjligt vid bostadsbyggande.  

Beträffande trafikbuller kan noteras att regeringen under 2015 har antagit en förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbebyggelse. Förordningen innehåller riktvärden för 
buller utomhus för spårtrafik, vägar och flygplatser vid bostadsbyggnader. Förordningens 
riktvärden ska tillämpas vid planläggning, ärenden om bygglov och planbesked. Förord-
ningen har även ändrats under 2017 och från den 1 juli 2017 gäller nya riktvärden i vissa 
delar. Utöver bullerstörningar ska även vid planläggning beaktas störningar från ljus, lukt 
och andra utsläpp.

Industribuller
Vid planläggningen av ny, bullerkänslig bebyggelse (bostäder, skolor eller likvärdig be-
byggelse) som är exponerad för buller över angivna riktvärden från befintlig industri eller 
andra verksamheter ska i första hand möjligheten att dämpa bullret vid källan undersökas. 
Ansvaret för detta vilar på exploatören/planmyndigheten, men behöver ske i dialog med 
verksamhetsutövaren. Om det inte är möjligt att dämpa källbullret kan åtgärder göras i 
den planerade bebyggelsen. En teknisk, miljömässig och ekonomisk värdering kan ligga till 
grund för vilka åtgärder som bör genomföras. Är det tvärtom så att verksamhetsutövaren 
vill expandera i riktning mot bullerkänslig bebyggelse ligger ansvaret att följa riktvärdena 
hos verksamhetsutövaren. 

I Åseda är de bullriga verksamheterna främst lokaliserade till Östra och Västra industriom-
rådena. Östra industriområdet är förhållandevis avskiljt från bullerkänslig bebyggelse, men 
det finns ett antal bostäder mitt i området som måste beaktas vid planläggning. Västra 
industriområdet angränsar främst till Uppvidinge gymnasieskola, och i viss mån även 
bostäder. På nästa sida visas en tabell som anger riktvärden för industri- och verksamhets-
buller.
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Ovan anges de riktvärden som bör gälla vid planläggning och bygglovsprövning av bostads-
bebyggelse i områden som påverkas av industri- och verksamhetsbuller. Det är den som ska 
tillämpa plan- och bygglagen som ska göra bedömningen och det kan i enskilda fall finnas skäl 
att tillämpa andra värden än de som anges i tabellen. Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. 
Källa: Boverket.

Avfallshantering
Uppvidinge kommun är ansvarig för hushållsavfallet i Åseda och invånarna väljer själva 
hur ofta hämtning ska ske. Kommunens mål är att minska mängden avfall och återanvän-
da, återvinna eller energiutvinna detta. Ett steg som tagits är att allt hushållsavfall sorteras 
och en stor del blir fjärrvärme genom förbränning och biogasutvinning i ett samarbete 
mellan Vetlanda, Eksjö, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.

Det finns en återvinningsstation avsedd för hushållsavfall i samhället och den ligger längs 
med Järnvägsgatan. I samband med omvandlingen av Järnvägsområdet kommer stationen 
att flyttas till ett läge vid korsningen Södra Esplanaden och Karlagatan. Det finns ytterliga-
re en station på Kexholm längs Storgatan där möjligheten att slänga tidningar, papper och 
metall finns.
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5.0 VISION & MÅL
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VISION ÅSEDA 2030

Åseda är ett levande och växande samhälle där det är lätt att leva. Här finns den bästa 
skolan i Sverige, all tänkbar service inom cykelavstånd, aktiva företag och ett blomstrande 

föreningsliv. I Åseda är det tryggt och säkert att bo och verka. Det finns aktiviteter och 
mötesplatser för alla invånare, unga och gamla, nyinflyttade och invånare sen länge.

Åseda är ett attraktivt och grönt samhälle. Attraktiva bostäder finns i natursköna lägen 
likväl som i centrum och det gamla järnvägsområdet är år 2030 ett levande centrum med 

småstadskänsla och blandade funktioner.

 Fiber är utbyggt i hela samhället vilket har gett helt nya möjligheter för distansarbete och 
studier.

Här finns möjligheten att leva ett hållbart liv med närhet till naturen och tillgång till 
närproducerade varor. Att leva och verka i Åseda är att leva utan att lämna stora avtryck på 

miljön. 
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5.1 TILLVARATA OCH UTVECKLA INFRASTRUKTUREN

Varför?
Bra kommunikationer och en väl fungerande infrastruktur är ofta en grundförutsättning 
för att få mindre samhällen att utvecklas. En förutsättning för bostadsbyggande och nä-
ringslivsutveckling i Åseda är en fungerande infrastruktur och bra kommunikationer med 
omvärlden. Förbättrade pendlingsmöjligheter innebär även en ökad tillgång till arbetskraft 
inom avstånd för inpendling samt ett attraktivare läge och en utvecklingsmöjlighet för ett 
mindre samhälle. För att nå inpendlare till Åsedas näringsliv men också för att möjliggöra 
för boende i Åseda och sysselsättning på annan ort är det viktigt att det finns en attraktiv 
och bra kollektivtrafik utöver en fungerande infrastruktur som möjliggör effektivt bilresan-
de.

Ett väl disponerat och gestaltat gaturum kan bidra till ett ökat gatuliv och balanserar 
samspelet mellan olika trafikanter. Satsningar på gång- och cykelvägnätet bidrar till bättre 
miljö och bättre hälsa. Bra gång och cykelmöjligheter ger också barn och unga en bättre 
möjlighet att själva röra sig i samhället. 

Åseda idag
Åseda är centralort i en kommun där mycket av resandet sker med bil. Samhället kommer 
troligtvis även i framtiden att vara beroende av bilen, men inom Åseda skulle ett förbättrat 
gång- och cykelvägnät som binder samman målpunkter få fler att välja att gå eller cykla. 

Ungefär en tredjedel av arbetskraften pendlar in till Åseda och en större andel pendlar ut. 
Vetlanda, Nybro/Kalmar, Högsby/Oskarshamn, Lessebo och Hultsfred utgör viktiga kom-
munikationsstråk, men av överlägset störst betydelse är kommunikationerna till Växjö som 
är regionens motor. Bussterminalen i Åseda ligger centralt och har möjlighet att utvecklas 
till en attraktivare plats.

Riksväg 23/37 passerar förbi Åseda och är den viktigaste vägen för samhällets förbindelse 
med omvärlden. Stommen i Åseda samhälles vägnät utgörs av väg 969 och väg 976 som är 
relativt breda och anpassade för biltrafik. Det finns tre infarter till samhället från väg 23/37, 
men ingen av dem är en utpekad huvudinfart. Idag saknas en tydlig kontakt mellan sam-
hället och väg 23/37.

Åseda 2030
Åseda år 2030 är ett nav i sin egen arbetsmarknadsregion med goda förbindelser till 
närliggande orter. Det är enkelt att pendla både in och ut från Åseda med kollektivtrafik. 
Bussterminalen har fått en ny gestaltning och bidrar till att kollektivtrafikenupplevs som 
attraktiv. Inom samhället är gång- och cykelvägnätet väl utbyggt och upplevs attraktivt och 
tryggt. Viktiga målpunkter såsom service, skola och arbetsplatser är nu lätta att nå både 
som gående och cyklist.

Det väl utbyggda cykelvägnätet gör att barnen kan cykla själva till skolan och till sina fri-
tidsaktiviteter i tidigare ålder än innan. Vinsterna är både hälsomässiga och miljömässiga.

Centrumgatorna har genom trafikreglering och gestaltning blivit mer gång- och cykel-
vänliga. Lättillgängliga bilparkeringar finns där behoven är stora. 2030 är centrumgatorna 
Åsedas finrum. Åseda är ett levande samhälle där infrastrukturen är utformad efter männ-
iskan.

Huvudinfatren till Åseda från väg 23/37 annonserar samhället bättre och sätter Åseda på 

kartan. Samhället har vänt sig mot vägen från den nedlagna järnvägen.
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KOLLEKTIVTRAFIKEN
Förutsättningarna för kommande förslag är att normalspåret rivs upp i sin helhet och att 
smalspåret börjar ungefär vid nuvarande minigolfbana. Det kommer avändas som musei/
turistjärnväg med trafik mot Virserum och österut.

Bussterminalen ska vara en knutpunkt där det är enkelt att växla mellan olika färdsätt. Det 
får gärna finnas service vid terminalen i form av väntsal med toalett och kiosk. Utveckling 
av service för att skapa en attraktiv kollektivtrafik görs inte enbart av kommunen utan i 
samverkan med privata näringsidkare.

Det ska finnas pendlarparkeringar, cykelparkeringar under tak och plats för laddstolpar för 
elbilar och elcyklar. I anslutning till terminalen skapas en torgyta med sittplatser. 

I denna samrådsversion finns två förslag på placering av bussterminalen. Gemensamt 
för alternativen är att den ska vara centralt placerad och enkel att nå med gång- och cy-
kelvägar. Hållplatser ska finnas, utöver terminalen, där det är motiverat på grund av stort 
resande eller nära viktiga målpunkter. Exempel på viktiga målpunkter är skolor och större 
arbetsplatsområden. Beslut om nya hållplaster tas av Länstrafiken Kronoberg i samråd 
med kommunen.

Som framgår av bilden ovan bor de flesta i Åseda inom 1000 meter till bussterminalen, 
vilket är inom den accepterade gränsen för gångavstånd till regional kollkektivtrafik. Det 
finns således förutsättningar för en ökad pendling redan idag. De åtgärder som föreslås 
syftar till att göra bussterminalen mer tillgänglig, både för cyklister och fotgängare.

En hållplats för den lokala 
kollektivtrafiken används av 
resenärer med gångavstånd 
på upp till 500 meter, medan 
hållplatser för den regionala 
kollektivtrafiken används av 
resenärer med gångavstånd på 
1000-1500 meter.
Källa: Malmö stad
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Alternativ 1
Bussterminalen är kvar på samma plats som idag och får en uppfräschning och annan ut-
formning. Bussterminalen idag ligger centralt men saknar vissa funktioner som skulle göra 
platsen till en bättre knutpunkt.

Nya cykelvägar genom järnvägsområdet ska ansluta till terminalen för att göra den enkel 
att nå. Både smal- och normalspåret rivs upp västerut och tas i anspråk för gång- och cy-
kelväg.

+ Centralt placerad, utrymme finns redan.
+ Körvägarna genom samhället är möjliga att anpassa.
+ Utrymme för gång- och cykel till västra industriområdet
- Fortsatt busstrafik över viadukten och risk för möte med bil buss här.
- Fortsatt busstrafik på Järnvägsgatan.
- Samma lösning för gymnasieskolan som idag.
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Alternativ 2
Normalspårets sträckning används som kombinerad bussgata och gång- och cykelväg från 
Södra Esplanaden i öster bort till viadukten. Därefter går bussen i smalspårets sträckning 
fram till Floragatan. Bussterminalen flyttas till ett läge något väster om befintlig terminal 
och strax bakom gamla järnvägsstationen.

Genom ett sådant förslag försvinner busstrafiken från Järnvägsgatan och viadukten. Kom-
muntikationen till gymnasieområdet förbättras och det blir en trafiksäkrare lösning vid 
gymnasiet. Nuvarande bussterminal frigörs för nya byggnationer.

+ Ingen busstrafik på viadukten
+ Möjligt med en hållplats vid gymnasieskolan
+ Minskad trafik på Järnvägsgatan
+ Bredden under viadukten är ca 2,5 meter bredare än vad utrymmet är på viadukten idag.
- Genom bussgatan skapas en viss barriäreffekt
- Lösningen under viadukten är inte i enlighet med de mått som rekommenderas av Tra-
fikverket
- Ökad tung trafik på delar av Floragatan
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GATOR, INFARTER OCH VÄGAR

Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan
I Åsedas centrala delar får Järnvägsgatan och Olofsgatan en ny utformning med en karak-
tär av trädkantade stadsgator. Utformningen av gaturummet utgår från dess funktion som 
centrumgator. Körbaneytan minskas till förmån för cykelfält. Målet är att skapa ett mer 
gång- och cykelvänligt gaturum genom en förbättrad utemiljö. 

För att kunna bestämma över gatornas utformning och hastighet bör centrala gator övergå 
i kommunalt väghållningsansvar. I detta skede ska även en hastighetsplan tas fram.

Gatuparkering ska vara möjlig på centrumgatorna mellan trädplanteringar som minskar 
gaturummets skala. Utformningen av Järnvägsgatan och Olofsgatan ska vara sammanhål-
len och tydligt visa att de är huvudgatorna. Gestaltningen planeras med omsorg för att 
skapa en funktionell och vacker gatumiljö i centrum, se kapitlet som behandlar gestalt-
ning.

Olofsgatans utformning idag. Foto: Oskar Johansson

Typsektion med rekommenderad utformning för centrumgata. Exempel: Olofsgatan, gaturum 
cirka 18 meter.
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Infartsgata - Älghultsvägen
Från riksväg 23/37 och in till Åseda samhälle är målet att uppnå en attraktiv förbindelse 
med centrum som marknadsför samhället. Åsedas entré bör gestaltas så att den blir ett 
skyltfönster för orten. Detta ställer krav på gestaltning och utformning av både gaturum-
met och byggnaderna i anslutning till infarten till samhället.

Älghultsvägen breddas och får en välkomnande och inramande karaktär. Gatan breddas 
och möjlighet ges till tre trädrader, varav en trädrad planteras mellan körbanorna. Intill 
trädraden på den östra sidan anläggs en gång- och cykelbana. Markvegetationen utgörs av 
gräs med inslag av lökväxter som blommar under våren. Belysningen följer samma tema 
som inne i centrum (se avsnitt 5 Gestaltning). Rekommenderad hastighet bör vara 50 
km/h.

Ett första steg i omvandlingen av Älghultsvägen skulle kunna vara att enbart anlägga en 
cykelväg på den västra sidan av vägen. Denna väg kan sedan ansluta till befintlig gång- och 
cykelväg under riksväg 23/37.

Bostadsgator
Gatumiljön i bostadskvarter ska uppmuntra till låga hastigheter och biltrafiken är under-
ordnad gående och cyklister. Bostadsgator fungerar också ofta som barns lekmiljö vilket 
utgör ytterligare ett skäl för låga hastigheter och smala gaturum. 

Bostadsgator ska vara utrustade med belysning för att skapa en trygg och säker miljö. 

Ny infart till Västra industriområdet
Tung trafik som kör till eller från det Västra industriområdet passerar i dagsläget bostäder 
på både Floragatan och Kexagatan. För att undvika detta föreslås att möjligheten för en 
ny väg från Kristina Nilsson-tallen i söder till Gymnasiet i norr utreds. Om en bussgata i 
enlighet med alternativ 2 blir aktuell skulle även busstrafiken kunna ledas via denna väg 
och sedan vidare i smalspårets sträckning. På så sätt undviks tung trafik på bostadsgator 
och det underlättar för företagens logistik. 

Exempel på bostadsgator i Åseda.

Illustration av hur en infartsgata, t.ex. Älghultsvägen, kan utformas. Gaturum cirka 18 meter.
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Genomfart för tung trafik
Idag klassas både Järnvägsgatan och Olofsgatan som allmäna vägar enligt Väglagen 
(1971:948). Det innebär att det är Trafikverket som har väghållningsansvar för dessa vägar 
och eftersom de binder samman den statliga vägen 969 med riksväg 23/37 finns det vissa 
begränsningar för hur de får utformas. Om de åtgärder som föreslås i planen ska kunna 
bli verklighet måste kommunen ta över väghållningsansvaret för vägarna och förbindelsen 
mellan riksvägen och väg 969 måste ske via andra vägar. Det mest lämpliga alternativet 
är då att tung trafik istället leds genom Östra industriområdet. Vägarna i industriområdet 
trafikeras redan idag till största delen av tung trafik och trafiken i bostadsområden undviks 
på så sätt. Genomfart för tung trafik kan ledas både via Älghultsvägen och rondellen och 
vidare på Järnvägsgatan, Hammarvägen och Östra industrigatan, eller via Östra infarten 
vidare till Hammarvägen och Östra industrigatan. Med nuvarande vägsituation innebär 
detta förslag att tung trafik kommer öka på Östra och Västra vägen där delar av vägarna 
utgör bostadsgator. Varutransporter med lastbil måste fortsättningsvis få ske på Järnvägs-
gatan och Olofsgatan.

Industrigator
Gatorna i industriområdena ska främja framkomlighet för transporter och trafiksäkerheten 
för gående och cyklister. Belysningen och skyltningen bör följa Åsedas sammanhållande 
tema (se avsnittet om gestaltning). Rekommenderad hastighet är 50 km/h. Gång- och cy-
kelbanor bör vara separerade från körbanan. För att minska upplevelsen av det storskaliga 
industrilandskapet och för att främja den biologiska mångfalden bör alléer och trädrader 
planteras längs industrigatorna.
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Rastplats
I Kronobergs länstransportplan för 2014-2025 finns ett utpekat behov av en ny rastplats 
norr om Innaren för färd mot Vimmerby via väg 23 eller Oskarshamn via väg 37. På det 
utpekade rastplatsvägnätet är ambitionen att det ska finnas en rastplats var 40-80:e minut.

Strax öster om Åseda samhälle finns det möjlighet att anlägga en rastplats längs riksväg 
23/37. Rastplatsen skulle både öka trafiksäkerheten för de som färdas på vägen och mark-
nadsföra Åseda samhälle och Uppvidinge kommun. Närheten till reningsverket gör att det 
finns bra möjligheter för att hantera den tekniska försörjningen.

Rastplatsen ska ha en naturskön placering och materialvalen vid gestaltningen av platsen 
ska ha en lokal anknytning. Det får gärna finnas ett lokalt anknutet tema som berättar om 
och visar på kommunens och Åsedas historia och t.ex. marknadföra ortens industrier.

23/37
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Gång- och cykelvägnätet
Utbyggnaden av gång- och cykelvägnätet är viktigt för att skapa ett hållbart och attraktivt 
samhälle. Stråken ska knyta samman viktiga målpunkter inom samhället och göra det en-
kelt och säkert att välja att gå eller cykla. Det ska även finnas ett attraktiv gång- och cykel-
vägnät för rekreation och motion. Detta ska knyta samman redan etablerade områden och 
stigar.

Det ska finnas gång- cykelvägar som gör det enkelt att nå större arbetsplatsområden. Öst-
ra industriområdet är idag enkelt att nå med gång- och cykel från centrum, medan det 
till västra industriområdet behövs en bättre förbindelse från centrum. Till kommunala 
arbetsplatser, kommunhuset, äldreboende, skolor och förskolor ska det finnas gång- och 
cykelvägar.

Olofsgatan och Järnvägsgatan har idag trottoarer för gående, men inga cykelbanor. För att 
göra det mer attraktivt att cykla för att nå service ska cykelfält eller separerade cykelvägar 
finnas. Älghultsvägen förses med cykelväg för att nå det nya Södra Industriområdet utmed 
riksväg 23/37 och för att komma till rekreationsområdet Fröseke. Området Göljehult och 
gamla smalspårsbanvallen används mycket för rekreation och motion. Genom ett nytt 
gång- och cykelstråk som så långt det är möjligt följer Badebodaåns sträckning genom 
centrum är det möjligt att binda ihop dessa områden. Även de stråk som finns i östra in-
dustriområdet skulle vara möjliga att binda samman med centrum genom ett nytt stråk 
som följer ån. Även sträckan där normalspåret går ska kunna bli en del av gång- och cykel-
vägnätet i Åseda.

”Forskningen visar att om man 
får ner bilarnas hastighet, bred-
dar cykelbanorna och tillför 
mer grönska så minskar antalet 
olyckor samtidigt som cykling-
en ökar.” 
Källa: Arkitekten, nr 4, 2013



34

RIKTLINJER OCH PRIORITERINGAR FÖR TILLVARATA INFRASTRUKTUREN
• Oavsett bussterminalens framtida placering ska den göras mer tillgänglig och attrak-

tiv. Det ska finnas möjlighet att parkera cyklar, fler skyddade sittplatser ska anordnas 
och platsen ska vara väl upplyst.

• Endast varutransporter och tunga fordon med tillstånd ska tillåtas använda Järnvägs-
gatan och Olofsgatan som genomfartsled. Den tunga trafiken ska i framtiden vägledas 
via Östra industriområdet. 

• Kommunen ska i dialog med Trafikverket ta över väghållningsansvaret för Järnvägsga-
tan och Olofsgatan.

• Alla nya gång- och cykelvägar ska utformas enligt VGU:s krav. 
• Nya verksamhets- och bostadsområden ska alltid kunna nås med gång och cykel.
• Nya gång- och cykelvägar ska så långt det är möjligt utnyttja befintliga strukturer, t.ex. 

Badebodaåns sträckning och järnvägsvallarna. 
• Det nya Södra industriområdet ska anslutas via Älghultsvägen samt via en planskild 

förbindelse över eller under riksväg 23/37 vid Östra industrigatans södra del. Inga nya 
permanenta ut- eller avfarter på riksvägen får anordnas. 
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5.2 STÄRK GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN

Varför?
Grönområden har flera värden, både rent ekologiska och miljömässiga, men även för det 
sociala livet och människors hälsa. Generellt upplevs de flesta samhällen i Sverige ha en 
stor andel grönytor. Det är viktigt att se till vilka grönytor som finns och vad som egentli-
gen är tillgängligt för medborgarna. Små samhällen har per automatik en nära kontakt och 
ofta en god tillgång till sin omgivande natur, men alla invånare har inte samma möjlighet 
och kunskap för att nyttja denna gröna resurs som den tätortssnära naturen utgör. Detta är 
en anledning till att grönstrukturen även i små samhällen är av stor vikt och att det finns 
en kvalité av det utbud som erbjuds och inte bara en kvantitet. Grön- och blåsttrukturen 
bidrar till ett attraktivt samhälle, samtidigt som den ger förutsättningar att bevara den 
biologiska mångfalden. 

Åseda idag
Åseda har mycket grönska men det finns en generell omedvetenhet över vad som finns 
och den befintliga grönstrukturen är i många fall en outnyttjad resurs. Genom relativt enk-
la medel kan grönstrukturen synliggöras och ges mer innehåll och därmed göra Åseda mer 
attraktivt. Badebodaån som centralt rinner genom samhället är ett typexempel. Det finns 
gott om planlagda grönytor i Åseda. Brunnsparken, Björkåkragölens badplats och Folkets 
park är några exempel på betydelsefulla utemiljöer med utvecklingspotential. 

Järnvägsområdet är en central plats som med sitt läge har möjlighet att bli en plats som 
kan bli en del i grönstrukturen och som Åsedaborna kan känna stolthet över. 

Närheten till naturen är en av Åsedas största tillgångar och kvalitéer. Det öppna småskaliga 
jordbrukslandskapet, skogen och sjöarna är betydelsefulla landskapselement som många 
känner sig hemma i och upplever som attraktivt. 

Åseda 2030
Åseda år 2030 är ett attraktivt och tryggt samhälle med mycket grönska. De parker som 
finns inne i centrala Åseda känns levande med människor i rörelse. Gröna ytor inne i sam-
hället ses som en resurs för skolor och förskolor och bidrar till bologisk mångfald och som 
en del i vår klimatanpassning. 

Utmed Badebodaån finns en promenadväg som används flitigt. Den binder ihop Åsedas 
tätortsnära natur med centrum vilket ger flera alternativ på rekreationstråk runt om i sam-
hället. 

Björkåkragölens badplats och camping är en del av grönstrukturen och har blivit en mö-
tesplats för invånare. Samtidigt har antalet besökare på den natursköna campingen ökat 
eftersom badmöjligheterna har förbättrats.
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Badebodaån
Att kunna gå utmed och att sitta vid vatten är uppskattat av de flesta människor och 
upplevs ofta som attraktiva miljöer. Badebodaån som rinner genom centrala Åseda är en 
resurs som inte används för att skapa ett attraktivt centrum. Utmed ån anläggs en gångväg 
med belysning som knyter ihop befintliga stråk som går i utkanten av Åseda, ”Profilenrun-
dan” och ”Södra Gärde”. 

Stråkets huvudpunkt blir Kyrkparken som fortsätts rustas upp med belysning och trevliga 
bänkar utmed vattnet. Utmed ån finns en stenmur som på visa platser behöver rustas upp. 
Detta görs där det är möjligt för att behålla miljön och låta ån bli en del av Åsedas kultur-
miljö.

För att undvika översvämningar i centrala Åseda behöver kommunen se över vilka möjlig-
heter det finns att skapa ett jämnare flöde i ån. En ekologisk kantzon bör upprättas längs 
lämpliga delar av ån för att förbättra förutsättningarna för Badebodaåns ekologiska status.

Ny central park/Järnvägsparken
I den östra delen av järnvägsområdet har det idag bildats ett aktivitetsområde med mi-
nigolfbana, boulebana och en multisportbana. Området kan utvecklas till en ny central 
aktivitetspark i Åseda där alla kan aktivera sig, gammal som ung. I anslutning till multis-
porten och boulebanan ordnas en plats för att sitta ner för att grilla eller fika. Området 
skulle kunna förses med en mindre skatepark för att ytterligare öka antalet aktiviteter. Den 
nya stationen för museitrafiken på smalspåret ska också ingå i detta område. Det betyder 
att området får ett bättre sammanhang och fritidsaktiviteter samt besöksmål samlas på ett 
centralt ställe. 

Badebodaån vid Kyrkparken.
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Den omgivande naturen
En av Åsedas och Uppvidinge kommuns styrkor är närheten till naturen. Mer än 80 % av 
kommunens yta består av skog och i nordöst där elljusspåret idag finns, är det domineran-
de barrskog. Landskapet i nordväst är mera uppbrutet av de vackra odlingsmarkerna kring 
Göljhult m fl byar. Detta område har också en värdefull flora och är av riksintresse för na-
turvård. Dessa odlingsmarker ligger i anslutning till Åkragöl, vilken på dess östra sida hyser 
samhällets badsjö och campingplats.

Byn Fröseke, söder om riksväg 23/37, är också ett öppet kulturlandskap med spridd be-
byggelse och strövvänliga ängar och hagar. Området är förhållandevis stort, är lätt att nå 
genom passagen under riksvägen i Storgatans förlängning och används därför idag som 
strövområde. Det till Kexholm angränsande området i sydväst, mellan riksvägen och 
Kexagatan, består idag mestadels av barrskog, men har ett större område med fornåkrar, 
vittnande om den tidiga kolonisationen och bronsålder. Genom området går en större 
kraftledningsgata, vilken delvis begränsar områdets användbarhet. Norr om Kexagatan och 
upp till Badebodaån och Gymnasieskolan består området av mindre barrskogspartier men 
även öppna, delvis odlade marker särskilt i partierna närmast Kexagatan. I Åsedas östra del 
och bortom industriområdet ligger sjöarna Kållen och Gassjön, vilka på sikt skulle kunna 
bli mer tillgängliga.

Denna kringliggande natur kan nyttjas och göras mer tillgänglig genom satsningar i såväl 
befintliga som nya rekreationsområden. Iordningsställda grillplatser, stigar och informa-
tionstavlor är ett sätt att öka tillgängligheten. De områden som är viktiga för utblickar och 
för upplevelsen pekas ut som bevarandevärda. 
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Dessa områden är ofta de öppna jordbruksmarkerna nära samhället, som nämnts ovan. 
Kommunen kan inte påverka brukandet men ändå påpeka att de är värdefulla. Centrala 
gångstråk i samhället skulle vara möjliga att binda samman med stigar och stråk i den tät-
ortsnära naturen för att på så sätt göra naturen mer tillgänglig. Det handlar i första hand 
om Södra Gärde och Göljhult, Korpens naturstig och området Fröseke.

Skyddade och rödlistade arter
Både i Åseda tätort och i dess kringliggande natur finns en stor artrikedom som är beroen-
de av olika naturmiljöer och nyckelbiotoper. Vissa av arterna är skyddade enligt Artskydd-
förordningen (2007:845), vilken kan innebära vissa restriktioner i planeringsärenden. Det 
övergripande syftet med förordningen är att alla förekommande arter ska ha en så kallad 
gynnsam bevarandestatus. Det betyder att ingrepp i den fysiska miljön inte får försvåra en 
arts möjlighet att uppnå gynnsam bevarandestatus, eller försvåra den kontinuerliga ekolo-
giska funktionen (KEF). KEF handlar om att landskapet måste innehålla tillräckligt med 
strukturer över tid och rum. Det är viktigt att artskyddet ges uppmärksamhet tidigt i plan-
processen för att undvika förseningar eller dispensärenden. 

Som exempel kan nämnas att det nyligen har gjorts fynd av vickerglasvinge och spindelört, 
två rödlistade arter, vid järnvägsområdet. Dessa trivs på magra, helst sandiga torrängar, 
gräshedar och naturbetesmarker. Fyndet visar hur urbana miljöer kan fungera som refuger 
åt arter vars naturliga habitat håller på att försvinna. I liknande fall måste förebyggande 
åtgärder tas, vilket kan handla om att spara ett område av värdefull naturmiljö, eller i vissa 
fall tillskapa ett nytt område med en liknande naturmiljö där arten kan fortleva. 

Kartan visar fynd av rödlistade arter i Åseda mellan perioden 2010 och 2017. Hämtad från 
Artportalen.
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Badplats och camping
Campingen vid Björkåkragölen ska fortsatt vara ett rekreationsområde och möjligheterna 
ska finnas för att utveckla badplatsen och campingen. 

Det är inte kommunens ambition att inom den egna verksamheten driva campingen utan 
detta bör ske av ideella föreningar eller företag.

Björkåkragölens camping ska göras med välkomnande.
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RIKTLINJER FÖR STÄRK GRÖN- OCH BLÅSTRUKTUREN
• Det ska finnas något grönt tillgängligt för alla medborgare. Inom 300 meter eller fem 

minuters promenad från bostad/arbetsplats ska alla kunna nå ett grönt område.
• Naturmiljön i samhället, i form av samlade ekbestånd eller enskilda äldre träd ska 

bevaras. Viktiga naturmiljöer i industriområden ska bevaras så långt det är möjligt för 
att gynna den biologiska mångfalden och förbättra luftkvaliteten. Industriområden 
innehåller också förhållandevis stor andel hårdgjorda ytor vilket innebär att naturmil-
jöer kan bidra till en mer effektiv dagvattenhantering. 

• Det ska vara möjligt att cykla eller gå till alla viktigta grön- och friluftsområden. Det 
handlar främt om elljusspåret i nordöstra Åseda, Fröseke i söder och Göljhult/Åkragöl 
i väster.

• Möjligheten för ytterligare aktiviteter i Brunnsparken ska ses över.
• Naturskyddsfrågor ska uppmärksammas tidigt i planprocessen. Detta bör ske i följan-

de steg:
1. Undersök vilka naturmiljöer som finns i området. Är det unika eller 

värdefulla miljöer? Det kan handla om exempelvis grustäkter, jordbruk-
smark, lövskog, avverkad skog, dammar och mindre vattendrag etc. 

2. Vilka arter kan förekomma? Olika naturmiljöer ger upphov till olika arter. 
Denna kunskap inhämtas enklast via Artportalen. Om ingen information 
finns kan andra källor användas, så som vetenskapliga studier, examens-
arbeten etc.

3. Avgör om en naturinventering behöver göras. Om det planerade områ-
det innehåller värdefulla naturmiljöer och/eller rödlistade arter bör en 
inventering göras.

4. Bedöm om förbuden i Artskyddförordningen aktualiseras. Om så är 
fallet får den planerade åtgärden inte försvåra arten/arternas gynnsamma 
bevarandestatus eller den kontinuerliga ekologiska funktionen. 

5. Eventuellt kan förebyggande åtgärder behövas tas i planen som säker-
ställer artens/arternas gynnsamma bevarandestatus.

• En åtgärdsplan för Badebodaåns ekologi och biologi ska tas fram i samarbete med 
Alsteråns vattenråd.
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5. 3 KNYT SAMMAN GAMMALT OCH NYTT

Varför?
Knyt samman gammalt och nytt syftar på flera olika delar av samhällsutvecklingen, kultur-
arv, fysisk miljö och människorna som lever här.

Kulturarvet utgör till stor del grunden i Åsedas själ och identitet, som det är viktigt att 
värna om för att Åsedaborna ska kunna knyta an till hur samhället ser ut idag och värdera 
sin omgivning. Att förstå sin historia är viktigt för att kunna förstå sin samtid.  Detta gäller 
även för fysisk planering - att känna platsens själ. Kulturarvet består inte bara av byggnader 
med god arkitektur och tidstypiska drag utan en stor del handlar om sammanhanget och 
hur byggnaden berättar en historia.

Åsedas olika delar behöver knytas samman för att kännas som ett samhälle, inte glest och 
utspritt på flera delar. Bebyggelsens olika områden bör kännas sammanhållna och barri-
ären järnvägsområdet behöver byggas bort. Knyts dessa delar ihop skulle nya och gamla 
Åseda knytas samman.

Knyt samman gammalt och nytt syftar även på människors möten och integration. Åseda 
kommer även fortsatt att vara ett samhälle där människor från många olika länder kom-
mer att mötas. Att både nya och gamla Åsedabor kan trivas och mötas på jämlika villkor är 
viktigt för samhällets utveckling.

Åseda idag
Idag är Åseda på många sätt ett uppdelat samhälle där järnvägen har delat samhället i två 
delar. Hur järnvägsområdet tas till vara och utvecklas är en stor del i att knyta samman 
Åseda, både fysiskt och genom en arkitektur som håller samman den äldre bebyggelsen 
med det nya. Järnvägens utbyggnad var av stor betydelse för Åsedas utveckling till den 
starka industriort det är idag, men märks idag endast som övergivna järnvägsspår genom 
samhället. Det ses av många som ett hinder som stoppar annan användning av järnvägs-
området. 

Kexholm med dess byggnader bidrar till att forma Åsedas identitet, men det råder en 
otydlighet kring vad Kexholm ”är värt” och det är därför svårt att bevara och underhål-
la området. Om en privat fastighetsägare vill förändra sin byggnad så att den kulturhis-
toriska prägeln försvinner är det svårt att förhindra detta eftersom inget egentligt skydd 
för Kexholms karaktär finns. Kommunens kulturmiljöplan ger inte det skydd som krävs.

Åseda är ett mångkulturellt samhälle med människor från många olika länder. Idag är 
det svårt att hitta platser och sammanhang som kan fungera som naturliga mötesplatser 
mellan nya och gamla invånare. Här spelar föreningslivet och den kultur och tradition som 
finns en viktig roll.

Åseda 2030
År 2030 är Åseda ett väl fungerande hållbart samhälle där cykeln eller promenaden är det 
naturligaste och snabbaste sättet att ta sig fram. Gång- och cykelvägnätet är välutbyggt 
och knyter ihop Åsedas olika delar väl, viktiga knutpunkter är sammankopplade. Järn-
vägsområdet är inte längre en barriär i samhället utan har utvecklats till Åsedas naturliga 
mötesplats, här finns boende och fritidsaktiviteter samsandes med grönytor för picknik 
och grillning. 
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Åseda är mångkulturellt och allas erfarenheter tas tillvara i samhället. Möten mellan 
människor sker både spontant på lekplatser och torg, som i organiserade former i olika 
föreningar. Föreningslivet har fått många nya medlemmar från andra länder som anordnar 
aktiviteter för alla. Särskilt hockeyn och fotbollen som drivande har bivit en modern iden-
titetskapare som Åsedaborna är stolta över.

År 2030 har järnvägsspåren i samhället rivits upp bortsett från smalspåret till Virserum 
som fortfarande är i bruk som en av Åsedas viktigaste turistattraktioner. Trots att järnvä-
gen inte längre finns kvar och har någon betydelse för Åsedas utveckling är strukturen kvar 
i form av cykelvägar och de byggnader som finns kvar från den tiden är bevarade. Järnvä-
gens kulturarv är viktigt för historiebeskrivningen om Åseda.

Det bygda kulturarvet, exempelvis Kexholm, har bevarat sin särprägel och uppskattas av 
såväl invånare som besökare och är utmärkande för Åseda. En kulturmiljöinventering 
finns som ger ägare till viktiga byggnader råd och stöd vid renovering och restauering. Det 
byggda kulturarvet bidrar på ett naturligt sätt till att skapa och forma Åsedas unika själ och 
identitet.

Mötesplatser
För att bygga ett socialt hållbart samhälle för alla, gammal som ung, nyinflyttad/invandrad, 
krävs det att vi kan mötas på lika villkor både spontant och organiserat. Kommunen kan i 
den fysiska planeringen bidra till detta genom mötesplatser i det offentliga rummet. Parker 
är naturliga mötesplatser och hur de ska utvecklas för att nå visionen beskrivs under grön-
struktur.

Sillakrökstorget ska vara inbjudande och uppmuntra till möten. Växtligheten ska ses över 
och anpassas så att det går att skapa skyddade sittplatser. För att bli en bättre fungerande 
mötesplats behöver platsens förhållande till gatan och omgivningen ses över samt behovet 
av parkeringsplatser.

Inom järnvägsområdet avsätts ytor för evenemang och marknader. Dessa är viktiga både 
för mötet mellan människor och för samhällets identitet.
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Riksväg 23/37

Älghultsvägen

Åkragöl

Gassjön

Kållen

Göljhult

Björkåkra

Fröseke

Växjö

Alsterm
o/Älghult

Oskarshamn/Linköping

Öppna upp barriärer
I det underlag som finns till FÖPen har ett antal barriärer identifierats. Den allra största 
barriären är järnvägsområdet som på grund av sin förlorade funktion idag mest upplevs 
som ödslig och ful. Järnvägsområdet planeras för ett nytt liv med bostäder, verksamheter 
och mötesplatser för att knyta ihop det historiska Åseda som järnvägssamhälle med det 
moderna samhället. Järnvägsområdet blir ett plåster på den barriär som finns mellan Kex-
holmsområdet och kyrkbyn, se även under tillgänglighet.

I samband med förändring av gatorna i centrum ska hänsyn tas till säkra övergångar för 
skolbarn vid de identifierade barriärerna - framförallt punkten Hälsans Hus, Konsum och 
bussterminalen. En ny, möjlig bropassage bredvid viadukten ska undersökas. En sådan 
åtgärd underlättar för personer med rullator eller barnvagn att ta sig från Kexholm.

Föreningslivet
Fysisk planering kan inte på ett självklart sätt stödja föreningslivet utan det blir indirekt 
genom att fundera igenom hur ytor används på sätt som kanske inte är självklara. Det kan 
handla om att det finns plats för hockeyspelarna att värma upp utomhus, att torgytor i 
centrum finns för olika evenemang eller att det även finns iordninggjorda ridleder eller 
möjlighet att rida på banvallar och liknande. Ridklubbens anläggning ligger i Badeboda ca 3 
km utanför samhället. Här finns goda möjligheter att anlägga ridspår på t.ex. gamla banval-
len från Växjö. Hockeykulturen är stor i Åseda och det är ofta människor utanför kom-
munen har anknytning till samhället genom hockeyn eller annan idrott. Hockeyn och det 
övriga föreningslivet är därmed en viktig del i att vårda och utveckla kulturarvet i Åseda.

Idrottsplatsen i Åseda.

Järnvägsområdet som barriär
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Smalspåret och järnvägsspåret
Åseda har varit en järnvägsknut och för att inte tappa historien är det viktigt att spåren 
från den tiden fortfarande finns att läsa. Smalspåret till Virserum-Västervik är fortfarande 
viktigt för besöksnäringen och ska få finnas kvar i centrum, eventuellt avkortat med per-
rong inom fritidsområdet.

Stråket genom samhället, som järnvägen en gång var, bevaras i viss mån genom att använ-
da det till en gång- och cykelväg som knyter ihop hela järnvägsområdet.

Byggnaderna som fortfarande finns kvar och som har anknytning till järnvägen ska bevaras 
och behålla sin karaktär. Vid planläggning och förändring inom järnvägsområdet ska det 
alltid övervägas om strukturen eller delar som finns kvar från järnvägstiden kan bevaras 
och införlivas i förändringen. Det kan exempelvis handla om belysningsstolpar, mindre 
byggnader eller perronger och kanter.

Kulturmiljö och fornminnen
Åseda samhälle har mycket gamla anor, ursprung från järnåldern och det finns många 
bronsåldersgravar spridda i och omkring samhället, vilket tyder på att bygden började 
utvecklas tidigt. Senast under 1100-talet blev Åseda en kyrkby (förr Asydom, ett namn som 
härstammar från byn vid den lågt belägna Badebodaån). Den äldsta kartan är från 1696. 
Det karaktäristiska med samhället är uppdelningen i två delar med kyrkan, Kyrkbacken 
och kommunhuset centralt i samhället och norr om ån, samt Kexholmsområdet i söder 
på sluttningarna ner mot järnvägsområdet och ån.  Dessa två delar utgör de två största 
avgränsade områdena i samhället med kulturmiljövärden. Centrumområdet omfattar då 
också bebyggelsen närmast väster om Olofsgatan upp till Folkets park. Kexholmsområdet 
har, till skillnad från andra delar av samhället, ett relativt ordnat gatunät i rutnät med Espl-
anadgator. Därutöver finns det ett antal mindre avgränsade bebyggelsemiljöer och enstaka 
hus samt äldre industribyggnader, till exempel textilfabriken i kvartet Hjorten med stora 
kulturmiljövärden. Områdena finns avgränsade i Kulturmiljöplanen ”Kulturarv att vårda” 
sid 105. 

Kexholm (och andra värdefulla karaktärsbyggnader)
Allmänna tips och råd för hur man bevarar och tar tillvara på sin kulturhistoriska bebyg-
gelse inom Åseda ska tas fram av kommunen. Definitioner på vad som är specifikt och 
utmärkande för Åseda har tagits fram vad gäller material, färger och formspråk, exempelvis 
”åsedagult”, torn på husen med mera. 
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Den mest intressanta äldre bebyggelsen i Åseda finns inom Kexholmsområdet, vilken 
har vuxit fram efter järnvägens tillkomst i slutet av 1800-talet och en bit in på 1900-talet. 
Här finns en rikedom på arkitektur och många gamla, vackra byggnader i trä med utsirade 
snickerier. För sådana värdefulla byggnader i Kexholm ska mer detaljerade beskrivningar 
tas fram som beskriver husens historia, dess särprägel och vad som är angeläget att bevara 
och eventuellt återskapa. Detta ska vara en vägledning både för den enskilde fastighetsäga-
ren och för kommunen vid rådgivning och lovgivning. Därigenom kan det kulturhistoriska 
skyddet för Kexholm i viss mån stärkas.

Det är också angeläget betona, att vid förnyelse och uppförande av komplementbyggnader 
ska detta ske med största hänsyn till de kulturhistoriska värdena på platsen. En översyn av 
detaljplanerna i Kexholm och då speciellt områden som idag har prickmark (d.v.s. mark 
som inte får bebyggas) kan vara ett andra steg i denna riktning.

Exempel på två tidstypiska byggnader på Kexholm. Foto: Ingegärd Widerström.
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Fornminnen
Omkring Åseda, särskilt norr och söder därom, är markerna fornlämningsrika. Nära eller 
inom samhället ligger några fornlämningsmiljöer inom redan bebyggda områden till exem-
pel vid kyrkan, gamla järnvägsstationen och vårdcentralen. Ett större område med fornå-
krar och gravar ligger väster om Garpatorp, strax söder om kraftledningsstråket och norr 
om riksvägen, och detta sträcker sig även söder om riksväg 23/37. De värdefulla odlings-
landskapen väster om Göljhult, delvis sammanfallande med riksintresset för naturvård, är 
också rika på fornlämningar. Samtliga dessa, idag oexploaterade områden, föreslås inte tas 
i anspråk av FÖP:ens förslag. Inom det planerade industriområdet söder om riksväg 23/37 
förekommer det ett antal fornlämningsområden. Hänsyn till dessa måste tas vid planering 
och eventuella förebyggande åtgärder kan behövas. 

Samtliga fornminnen är skyddade enligt lag. Vid planering och exploatering är det viktigt 
att i tidigt skede samråda med Länsstyrelsen för att få en klarhet i fornlämningssituationen 
i det aktuella området. Detta för att fornminnesregistret i många delar inte ger en klar bild 
av fornlämningssituationen. Som sägs inledningsvis i detta kapitel är det viktigt att bevara 
de miljöer och element i samhället som är betydelsefulla för att förstå och läsa historien i 

landskapet, särskilt är järnvägens kulturarv viktig för framtida generationer.
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RIKTLINJER FÖR KNYT SAMMAN GAMMALT OCH NYTT
• Utforma bebyggelsen med hänsyn om det förekommer fornlämningar i närområdet. 

Det är fullt möjligt att bygga nytt i ett område med flera fornlämningar eller i närheten 
av en ensam fornlämning, så länge man utformar området på rätt sätt. Fornlämningar-
na behöver få tillräckligt med utrymme för att allmänheten fortfarande ska ha tillgång 
till dem och kunna uppleva dem.

• Förändringar i kulturhistoriskt värdefulla miljöer ska tillföra positiva värden. Ut-
gångspunkten för nytillskott eller förändringar i värdefulla kulturmiljöer ska inte 
bara handla om vad miljön tål utan om nytillskottet kan tillföra positiva värden till 
kulturmiljön. Det är inte ovanligt att ny bebyggelse sker inom befintliga strukturer, ex-
empelvis vid förtätningar. Då kan det handla om att ta hänsyn till stadsstrukturer, det 
vill säga husens placeringar och avstånd till varandra samt gatan. Vidare kan volym, 
formspråk, detaljer, färgsättning, takvinkel, fasadmaterial och fönstersättning vara 
viktiga egenskaper att uppmärksamma vid ombyggnation eller komplettering med 
nya byggnader i ett område.

• Gör det möjligt att på ett smidigare sätt ta sig mellan Kexholm och de norra delarna 
av Åseda. Järnvägsområdet utgör idag en fysisk barriär och vid planering är det viktigt 
att knyta ihop områdena och skapa ett samband. Det handlar till en början om att 
skapa säkra övergångar över Järnvägsgatan vid Konsum och Hälsans hus. Övegångar-
na från Kexholm ner till järnvägsområdet behöver ses över och rustas upp. Minst en 
av övergångarna ska anpassas till barnvagnar och äldre med rullator. Möjligheten till 
en bropassage i anslutning till viadukten ska undersökas.

• Mötesplatser ska inbjuda till möten. Vid planläggning av torg, parker eller andra of-
fentliga rum är det viktigt att fundera över hur platsen uppmuntrar till möten. Aspek-
ter så som väder, skyddade sittplatser, aktiviteter, parkering och grönska ska beaktas. 
Vid Sillakrökstorget behöver exempelvis ytterligare skyddade sittplatser anordnas och 
träden behöver regelbundet skötas om. 
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5.4 NÄRINGSLIVS- OCH SERVICEUTVECKLING

Varför?
Näringsliv och service är en viktig del i hur ett samhälle upplevs som livsmiljö. En positiv 
näringslivsutveckling och en rik service bidrar till positiv utveckling. En bredd på servicen 
gör att invånarna i mindre grad behöver söka sig till grannkommunerna för inköp och 
fritidssysselsättningar. Transporter kan på detta sätt minskas och handelsindex öka. Att 
värna om ett centrum med mångsidig service och livfull handel är inte bara viktigt för 
tätorten utan även för omgivande samhällen och landsbygd.

Ett väl fungerande näringsliv och serviceutbud ökar attraktiviteten och bidrar till att göra 
Åseda till en bra boendemiljö. Serviceutbudet kan även bidra till att öka besöksnäringen i 
orten.

Åseda idag
Åseda är idag en fullserviceort och att klara sitt vardagsliv här är enkelt! För att kunna 
behålla den service som finns är det viktig att kommunen arbetar för att skapa möjligheter 
för verksamheterna att utvecklas samt att samhället upplevs attraktivt att vistas i och är 
tillgängligt.

Centrumgatorna i Åseda är breda och anpassade efter biltrafik i första hand. Detta gör att 
de kvällstid kan upplevas ödsliga och tomma. Parkering är tillåten utmed gatorna. Flera 
näringsidkare i centrum upplever att det finns en brist på parkeringsplatser. Bristen kan 
snarare bestå i att parkeringarna är otydliga och att det saknas struktur.

Åsedas industriföretag är viktiga för samhällets utveckling. Flera av dem växer och behöver 
mer mark. Idag är det brist på industrimark vilket gör det svårt för befintliga företag att 
expandera och att etableringa nya företag och verksamheter.

Åseda 2030
Åseda har ett stort utbud av service i centrum som hela tiden fortsätter att utvecklas 
genom att det finns attraktiva lägen för handel och verksamheter. Åsedaborna och de som 
bor i närområdet ser serviceutbudet och den trevliga miljö som finns i centrum som ett 
konkurrenskraftigt alternativ istället för att söka sig till städerna i regionen.

År 2030 har Åseda ett fortsatt starkt och differentierat näringsliv som genom sin goda di-
alog med kommunen och kommunens förmåga att ha en god planberedskap och framför-
hållning möjliggör företagens expandering och utveckling. Företagen är miljöcertifierade 
och använder förnybar och grön energi och kommunen är fritt från använding av fossila 
bränslen.
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Industrimark
Efterfrågan på industrimark är stor i Åseda och det är svårt att erbjuda mark för nyexploa-
tering. Västra industriområdet är att betrakta som fullt utbyggt och ytterligare tillbyggnader 
måste ske restriktivt. Området här bergänsas av banvallen i söder, ån i norr samt natur-
mark i väster.

I Östra industriområdet finns vissa möjligheter för företagen att utvecklas inom redan 
befintliga detaljplaner. Expansionsmöjligheter finns i södra delen av Östra industriom-
rådet med bra skyltläge utmed riksväg 23/37. Som kartan ovan visar förhindras ytterligare 
utbyggnad av industrin i Östra industriområdet av riksintresseområde för naturvård i öster 
och i norr av grundvattentäkt och område för friluftsliv.  

För att möjliggöra nyexploateringar planerar kommunen att förvärva mark på södra sidan 
av riksväg 23/37. Även andra områden på södra sidan av riksvägen kan vara intressanta, 
bl.a. ett område som tidigare varit aktuellt för nyetableringar vid infarten till västra indu-
striområdet. För att möta industrins expansionsbehov ska markförvärv och planläggning 
prioriteras.



50

Serviceutveckling och tillgänglighet till centrum
Åseda ska även fortsättningsvis fungera som en fullserviceort med butiker, caféer och 
restauranger. Centrum ska kännas levande och med attraktiva miljöer som är tillgängligt 
för alla. Kommuen ska verka för att den handel och service som vill etablera sig i Åseda 
kan göra det i centrum. Det ska finnas mark för nyetableringar och kommunen ska verka 
för att alla lokaler fylls.

Eftersom det finns möjlighet för kommunen att upphandla varor och tjänster lokalt ska 
detta göras för att stödja det lokala näringslivet.

Framtida företag, som bygger på servicetjänster till allmänheten, ska kunna ha kontor i 
centrum och även verka från bostaden.

Det ska vara enkelt, trevligt och attraktivt att handla, mötas och röra sig i centrum med 
såväl bil och cykel som till fots. Tillgängligheten blir då avgörande. Till de mest attraktiva 
butikslägena räknas Olofsgatan och Järnvägsgatan. Här finns idag möjlighet att parkera 
utmed gatorna. Genom olika markbeläggningar på dessa breda gator kombinerat med nya 
trädplanteringar och trevliga lyktstolpar kan parkeringsplatserna göras tydligare och inte 
kännas så tomma efter stängningsdags. 

Cykelparkeringar som används ofta ska förses med tak. Det ökar tillgängligheten och 
motivationen till att inte använda bilen, oavsett om man ska besöka en butik eller åka med 
bussen.

Tillgängligheten till centrum för fotgängare är också kopplad till förekomst av attraktiva 
gång- och cykelstråk, t ex mellan skolorna och centrum. Se vidare strategi om gång-och 
cykelvägnät. 

Tillgängligheten för funktionshindrade ska ses över och lätt avhjälpta hinder ska åtgärdas. 
Parkering för funktonshindrade ska finnas med lämpliga avstånd utmed butiksgatorna. 
Åtkomst in i butikerna för handikappade ska garanteras av butiksägarna. Höjdbarriären 
mellan Kexholm och centrum ska överbryggas, t.ex. genom hiss och trappor i sluttningen 
på Kexholmssidan. En hiss vid föredetta Ordenshuset kan tekniskt vara möjligt men på 
kort sikt bör befintlig trappväg och grusstig upprustas och göras mer tillgänglig för perso-
ner med rullator eller barnvagnar. Om en hiss inte blir aktuell kan en bropassage bredvid 
viadukten anordnas som underlättar övergång för personer med rullator, barnvagn eller 
andra hinder. 

Det ska vara lätt att handla i Åseda. 



51

Samverkan och marknadsföring
Kommunen ska ha hög planberedskap för verksamhetsområden för industri, kontor och 
handel. Marknadsföring av industrimark i attraktiva skyltlägen utmed väg 23/37 ska ske, 
liksom för omvandling av lokaler eller idag tomma lokaler i centrum för handel och servi-
ceföretag. Detta är grundförutsättningar för att attrahera nya företag.

Kommunens näringslivsutvecklare ska vara företagens första kanal in i den kommunala 
organisationen och samverka med företagen för att hitta lösningar till deras önskemål.

Samverkan för att locka till sig företag kan ske på olika nivåer, regionalt, kommunalt och 
lokalt, i
• regionala kluster och nätverk kring metall, trä, glas, aluminium och plast.
• lokala nätverk, t ex Företagarna m.fl.

Genom samverkan i olika nätverk synliggörs och marknadsförs kommunens resurser för 
näringslivsutveckling. Samverkan och deltagande i olika projekt vid Linnéuniversitetet i 
Växjö ska stimuleras i syfte att höja kunskapsnivån och knyta till sig aktuell och ny kun-
skap och forskning. Linnéuniversitetets roll som motor ska tas till vara även i Åseda. 

Företagen och kommunen ska erbjuda gymnasieskolans elever i Åseda möjlighet till 
praktikplatser vilket också bidrar till att marknadsföra ortens näringsliv. Företag med hög 
specialisering inom tillverkningsindustrin, trä, stål och metall har fortfarande god tillväxt 
och potential för långsiktigt hållbar tillväxt. Kommunen och Åseda har stor företagstäthet 
och en mix av olika branscher. Det är en styrka vid samverkansprojekt. När individers olika 
kompetenser får mötas i dialog och erfarenhetsutbyte uppstår en kunskapshöjning som 
gynnar utveckling och tillväxt för företagen.
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RIKTLINJER FÖR NÄRINGSLIVS- OCH SERVICEUTVECKLING
• Störningsgraden och utrymmesbehovet ska styra placeringen av industrier och verk-

samheter. Verksamheter och industrier som generar många tunga transporter, har sto-
ra utrymmesbehov, eller ger upphov till mycket buller, vibrationer eller störande ljus 
ska placeras med tillräckliga avstånd till bostäder och andra känsliga verksamheter 
som exempelvis skolor. Industrier och verksamheter som inte medför stora störningar 
kan placeras närmare bostäder eller blandas med handel och service.

• Industri- och verksamhetsområden ska ha en god utformning. Tomterna i industri- 
och verksamhetsområden kan ibland vara stökiga och på de olika tomerna kan vitt 
skilda verksamheter bedrivas. Detta resulterar ofta i att hela området upplevs som 
stökigt, brokigt och ibland till och med otryggt. Vid planering av nya industriområden 
eller omvandling av befintliga områden ska gestaltningen av gaturum och förgårdsmil-
jö behandlas särskilt för att främja en ordnad miljö, på samma sätt som gaturum och 
utemiljöer behandlas vid planeringen av bostads- eller handelsområden.

• Rätt verksamhet på rätt plats. Att samla verksamheter av samma slag inom olika om-
råden kan underlätta den framtida planeringen av exempelvis gång- och cykelstråk, 
busshållplatser, parkeringsplatser etc, samtidigt som det kan gynna företagen själva. 
Åseda är en liten tätort och det finns inga renodlade handelsområden, utan det mesta 
av handeln är koncentrerat till centrala delar av samhället. Här finns också andra verk-
samheter som vanligtvis är förknippade med stadskärnor, det vill säga restauranger, 
café, kultur och olika typer av service. Dessa typer av verksamheter ska även i fortsätt-
ningen ligga centralt, medan andra verksamheter som är oförenliga med bostäder ska 
placeras i Östra industriområdet och det nya industriområdet söder om riksvägen. 
Viss handel planeras till de sydvästra delarna av Östra industriområdet, men det 
handlar i första hand om ytkrävande handel med skrymmande varor. 

• Mer industrimark ska förvärvas, planeras och marknadsföras. Åsedas befintliga indu-
striområden är idag att betrakta som fullt utbyggda, där möjligheten endast finns till 
mindre utbyggnader inom befintliga tomter. Kommunen måste därför förvärva mer 
mark som tillgodoser behovet av industrimark de närmsta 20 åren. I samband med 
markförvärv ska områdena detaljplaneläggas för att på så sätt öka planberedskapen. 
När mark är inköpt och detaljplanelagt ska det marknadsföras, till exempel i samband 
med en ny rastplats. 

• Utvecklingen av näringslivet hör på många sätt ihop med tillgången till bostäder. 
Många av de som arbetar i Åseda idag är inpendlare från kringliggande kommuner, 
och det finns en uttryckt önskan om att flytta till kommunen från flera av pendlarna 
och företagen. I många fall handlar det om en önskan att ”testa på” kommunen utan 
att behöva ta lån eller lägga ut pengar till insatser som ofta behövs vid köp av en villa. 

Därför måste byggandet av hyresbostäder öka i förhållande till dagens antal.



53

5.5 ETT ATTRAKTIVT BOENDE

Varför?
Ett attraktivt boende i en ort är en grundförutsättning för ortens utveckling. Boende och 
boendekvalitet är ett av kommunens fokusområde i den gällande översiktsplanen (ÖP 
2011-2016). I den beskrivs vad som menas med ett attraktivt boende i Uppvidinge kom-
mun. Argumenten för att Uppvidinge är attraktivt att bo i är:

- Naturnära boende
- Gott om plats!
- Bygg ditt drömhus!
- Glest men nära!
- Miljövänligt energisnålt boende!
- Bredband överallt
- Aktiv fritid
- Arbete finns
- Välskött kommunal ekonomi

Attraktivt boende är ett individuellt begrepp och kan betyda olika saker för olika 
människor. Därför är det viktigt att det finns en variation i möjligheten att bo när det gäller 
upplåtelseformer, boendealternativ och tomttyper. I Åseda finns det möjlighet till attrak-
tiva centrala lägen med närheten till service och kommunikationer men det finns också 
attraktiva mer lantliga områden i utkanten av samhället för boende.

Åseda idag
I Åseda råder idag brist på hyreslägenheter. Det är relativt svårt både för äldre och yngre 
att hitta en hyreslägenhet som motsvarar de förväntningar man har på sitt boende, både 
när det gäller standard och ekonomi. 

Det finns få färdiga och avstyckade tomter att bygga villor på i Åseda. De som finns är ofta 
lucktomter i befintliga bostadsområden. Det behövs fler tomter som går att marknadsföra 
för potentiella nybyggare.

Åseda 2030
Åseda är 2030 en attraktiv boendeort och fungerar som ett bra alternativ till städerna för 
den som vill ha ett boende med närheten till naturen, all service som behövs för ett fung-
erande vardagsliv men ändå stadens utbud och puls inom pendlingsavstånd. Det finns en 
variation av boende i samhället. Lägenheter anpassade för äldre har byggts centralt vilket 
lett till en flyttkedja där villor har sålts till yngre medborgare. I Åseda finns ingen bostads-
brist utan här finns möjligheten för alla att förverkliga sitt drömboende oavsett om det är 
en central lägenhet eller en stor villatomt i naturskönt läge med gångavstånd till mataffä-
ren.
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Villatomter i attraktiva lägen
Områden för villatomter finns i nordvästra Åseda, i det område som kallas Björkåkra-
området. Här finns en detaljplan klar för genomförande. Området ligger naturskönt med 
närhet till den nya förskolan och med gångavstånd till centrum. Utöver den redan gällande 
detaljplanen för området föreslås att ännu mer av Björkåkraområdet planläggs för småhus-
bebyggelse. Marken är väl lämpad för bostäder och det finns inga motstående intressen. 
Det finns även bra förbindelser med övriga delar av Åseda.

Göljehult och Fröseke är två attraktiva områden för naturnära villabebyggelse. Här finns 
ingen kommunägd mark men kommunen ställer sig positiv till enstaka villabebyggelse i 
områdena som anpassas till karaktären och inte påverkar värdefulla naturmiljöer negativt. 
Kommunen anser att det är områden i utkanten av samhället som är de mest attraktiva 
att arbeta vidare med eftersom att det finns möjlighet att bo i det som är en av Åsedas 
starkaste sidor – att bo på landet men med tillgång till all tänkbar service!
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Attraktivt centrum
För att skapa flyttkedjor i Åseda där äldre kan sälja sina villor och istället välja att bo 
bekvämt i en central lägenhet pekas områden ut för flerbostadshus och där det kan vara 
möjligt att förtäta i befintliga bebyggelsestrukturer. 

I huvudsak är det på järnvägsområdet som nya områden med flerbostadshus kan bli möj-
ligt utöver områden som idag redan är planlagda för detta ändamål. Strategin för flerbo-
stadshus är att dessa ska finnas centralt i första hand.

För att centrum ska vara attraktivt att både bo och vistas i behöver den blandade service 
som finns idag bibehållas och ges möjlighet att utvecklas. Åseda ska även fortsättningsvis 
fungera som en fullserviceort med butiker, caféer och restauranger. Centrum ska kännas 
levande och tillgängligt för alla med attraktiva miljöer. 

Kommunen ska verka för att den handel och service som vill etablera sig i Åseda kan göra 
det i centrum. Det ska finnas mark för nyetableringar och kommunen ska verka för att alla 
lokaler fylls. Eftersom det finns möjlighet för kommunen att upphandla varor och tjänster 
lokalt ska detta göras för att stödja det lokala näringslivet.

Centrum ska vara levande och utformat efter människans villkor istället för bilens. Boende 
i nya lägenheter på järnvägsområdet ska på ett tryggt och enkelt sätt kunna ta sig till ser-
vice i samhället, gång- och cykelvägnätet ska vara väl utbyggt med trygga passager. Åseda 
ska vara ett grönt samhälle med träd, planteringar och parker som bidrar till ett attraktivt 
centrum.

Vad som anses vara ett attraktivt läge för sitt boende är givetvis individuellt, men i Åseda 
tror vi att om man väljer att bo i lägenhet så ska den ligga centralt med närhet till mataffär, 
vårdcentral och övrig service. I första hand är järnvägsområdet utpekat för nybyggnation 
av flerbostadshus. Nya byggnader ska bidra till den småstadskänsla som det finns tenden-
ser till längs Olofsgatan och Järnvägsgatan. Husen ska vara max fyra våningar höga med trä 
eller puts som fasadmaterial för att passa in i den befintliga miljön och stadsbilden.

Övriga områden utpekade för flerbostadshus eller mindre radhus/parhus är på höjden 
söder om järnvägsområdet. Vid detaljplanering av detta område är det viktigt att tänka på 
byggnadernas höjd. Den utsikt som övriga villor på Kexholm idag åtnjuter får inte påverkas 
negativt av de nya bygganderna. Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts 
bygga på en våning för att förtäta centrum och därmed skapa fler attraktiva lägen i cen-
trum för bostäder och kontor. Ytterligare byggande av flerbostadshus föreslås längs den 
västra sidan av Älghultsvägen i anslutning till befintliga flerbostadshus. Här finns möjlighet 
att bygga högre och mer storskaliga hus, utan att de påverkar stadsbilden eller kulturmil-
jön i området. 

Bostadsförsörjning
Sedan den 1 januari 2014 ska kommuner enligt lagen (2000:1383) om kommunernas 
bostadsförsörjningsansvar med riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i kommunen. 
Uppvidinge kommun antog ett bostadsförsörjningsprogram i maj 2017 och där redovisas 
riktlinjer och mål för den framtida bostadsförsörjningen i kommunen. En viktig aktör på 
bostadsmarknaden i kommunen är det kommunalägda bostadsbolaget Uppvidingehus. 
Kommunen har tillsammans med Uppvidingehus satt ett mål om att påbörja byggandet 
av 100 nya lägenheter varje år. Vid planläggning av bostäder i Åseda ska hänsyn tas till de 
mål och riktlinjer som anges i bostadsförsörjningsprogrammet. För att läsa och ta del av 
bostadsförsörjningsprogrammet i sin helhet hänvisas till kommunens hemsida.
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RIKTLINJER FÖR ETT ATTRAKTIVT BOENDE
• Nya områden för småhusbebyggelse planläggs inom det utpekade området Björkåkra. 

Området är lämpligt för bostadsändamål då det finns få motstående intressen, infra-
struktur så som vägar, vatten och avlopp, samt fiber är redo att dras fram till området 
utan några större ingrepp. 

• Jordbruksmark ska inte tas i anspråk för större exploateringar. Enstaka småhusbebyg-
gelse i Göljehult och Fröseke tillåts dock om det inte påverkar landskapsbilden eller 
värdefull naturmiljö negativt. 

• Nya flerbostadshus ska vara centralt belägna med gång- och cykelavstånd till service. 
Bottenvåningen i flerbostadshus bör utformas så att de är möjliga att göra om till 
lokaler. 

• Förtätning ska i första hand ske genom påbyggnationer av enplansbyggnader utmed 
Järnvägsgatan och Olofsgatan, samt genom nybyggnationer på så kallade lucktomter 
inom samhället. 

• Fasadmaterialen i centrum är trä, puts eller tegel. 
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5.6 MARKANVÄNDNING

För att skapa en tydligare bild av hur markanvändningen ser ut och föreslås förändras 
presenteras två översiktliga markanvändningskartor. Den första kartan visar den befintliga 
markanvändningen enligt detaljplaner samt förslag på ny markanvändning. Det är viktigt 
att tydliggöra att det är den huvudsakliga användningen enligt detaljplan som redovisas, 
och inte alltid den faktiska markanvändningen då det i vissa fall kan skilja. Flera av pla-
nerna i Åseda är gamla och planbestämmelser har förändrats över tid, men kartan ger en 
översiktlig bild av vilken användning som är tillåten enligt gällande plan.

Den andra kartan visar ny eller förändrad markanvändning enligt denna översiktsplans 
förslag. Här är det viktigt att tydliggöra att den endast visar ny eller förändrad användning. 
I tidigare kartor har vissa områden pekats ut som framtida industriområden eller områden 
där bostäder ska prioriteras. I en del av dessa områden finns det redan gällande detaljpla-
ner som stämmer överens med de förslag som presenteras i denna översiktsplan, men de 
redovisas trots detta då en utveckling i samma riktning som den i detaljplanen är önskvärd 
även ur ett längre perspektiv. Befintlig och ny/förändrad markanvändning i järnvägsområ-
det presenteras i en egen, mer detaljerad, karta. Kartan visar ny/förändrad markanvändning 
enligt alternativ 2, det vill säga vid bebyggelse av en ny bussgata. Kartan stämmer dock 
till stor del överens med markanvändningen om alternativ 1 skulle bli aktuellt. Skillnaden 
mellan de båda alternativen är att bussterminalen blir kvar i samma läge som idag och 
banvallen asfalteras inte. 

Bostäder

Industri, tekniska anläggningar

Skola, vård

Centrum, handel, kontor

Park/natur

Besök, tillfällig vistelse

Torg/parkering

Begravning

Teckenförklaring

Buss-, gång- och cykelväg

Gång- och cykelväg
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6.0 GESTALTNING



63

Syfte
Syftet med ett gestaltningsprogram är att ge alla som verkar i Åseda förutsättningar att ska-
pa ett enhetligt samhälle som är attraktivt för boende och besökare. Genom att använda 
ett gemensamt formspråk, material och färger som anpassas efter orten, skapas en känsla 
av ordning, omtanke och sammanhållning. Hur vi använder färger och material kan också 
påverka känslorna som platser ger upphov till. Ett gemensamt formspråk som knyter an 
till ortens karaktär och historia är ett sätt att stärka identiteten. För Åseda har järnvägen 
och industrins utvecking varit avgörande för samhällets utveckling och tillväxt.

Färg
Det finns ett behov av att knyta ihop färgsättningen i centrum i Åseda för att skapa en 
känsla av ordning och en sammanhållen känsla i samhället. 

Idag finns det bänkar och andra möbler i samhället i flera olika färger och material. Detta 
ger ett oroligt intryck. De färger och material som används i offentliga miljöer och uterum 
påverkar oss genom de känslor de ger upphov till. Att försöka skapa en enhetlig färgsätt-
ning i centrala delarna av Åseda ger ett ordnat intryck och bidrar till attraktiviteten. Det 
ger även ett lugnare intryck om färgsättningen är enhetlig inom samhället.

Färgsättningen i Åseda ska vara klassisk och jordnära. De karaktärsgivande byggnaderna, 
som kommunhuset, kyrkan, apotekshuset, WIP och Hälsans hus, tillsammans med den 
äldre bebyggelsen på järnvägsgatan och kompaniet från järnvägens tid är inspiration för 
färgvalen. Flera av dessa byggnader är putsade i en gul nyans med antingen rött plåttak 
eller rött tegeltak. Dessa färger ska återanvändas på nybyggnationer och i övriga färgval i 
det offentliga rummet.

En gråsvart nyans är grundfärgen för samhällets möbler i form av papperskorgar, lyktstol-
par, cykelställ med mera.  Som accentfärg kan rött eller grönt användas i detaljer, till exem-
pel på armstöd av metall på parkbänkar eller mindre detaljer.

Golv/markbeläggning
Markbeläggning spelar en viktig roll för att binda samman områden och platser. Det är gol-
vet i samhället som visar omtanke om besökarna.  Markbeläggningen ska stämma överens 
med Åsedas karaktär och tydliggöra platsens användningsområde. Gatumiljön ska präglas 
av en tydlighet för trafikanterna så att det är enkelt att orientera sig. Markbeläggningen 
spelar en stor roll för karaktären i samhället och kan länka samman områden och förtyd-
liga olika områdens användningsområde. För att påvisa detta används andra material än 
asfalt eller asfalt i kombination med andra material.

Hur gatan är utformad med markbeläggning, färg och form kan även bidra till att behovet 
av vägmarkeringar och vägmärken minskar. För att skapa en tydligare känsla av centrum 
och tydliggöra vad som är de centrala delarna i Åseda är Olofsgatan och Järnvägsgatans 
karaktär och utformning viktig. Markbeläggning på gångytor ska vara fast, jämn och halkfri. 
Trottoaren beläggs med betongplattor och ledstråk i form av smågatstensband som binder 
ihop. På Olofsgatan och Järnvägsgatan ska stor- och smågatsten användas tillsammans 
med granithällar. Betongplattor kan användas vid behov av taktila stråk. Matrisförsedd 
betong eller sten används vid trappor och ramper. Murar och avgränsningar görs i form av 
de klassiska småländska elementen stenmur och gärdesgård. Alternativet: behålla asfalt på 
körbanan med smågatsten vid gatuparkering. Trottoar på samma sätt som ovan. Övriga ga-
tor i centrum ska fortsatt vara asfalterade. Där trottoar finns eller ska finnas avgränsas den 
mot gatan med kantsten av huggen granit. Detta gäller gatorna Östra Esplanaden, Västra 
vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan och Storgatan.

Åsedagult. Foto: Ingegärd Widerström



64

Nyanlagda parkeringar eller upprustning av befintliga kan förses med armerat gräs för att 
understryka Åsedas karaktär av samhälle på landsbygden. Det bidrar även till att visuellt 
minska parkeringsytan. Möjligheten att använda armerat gräs ska särskilt övervägas vid 
parkeringsytor som inte används frekvent eller under alla veckodagar.

Gång- och cykelvägar genom parker ska beläggas med grus eller stenmjöl, alternativt med 
plattor. Parkens karaktär styr valet av material. I Järnvägsparken är det lämpligt att fort-
sätta med den typen av plattsättning som finns idag för att knyta an till områdets historia 
som järnvägsområde. I Kyrkparken är det viktigare att återskapa karaktären av en stads-
park med gångar för promenader. Här är grus eller stenmjöl att föredra.

Ljus
Belysning och ljussättning är viktigt för orienteringen i ett samhälle och upplevelsen 
av stadsrummet. Belysningen kan även vara ett sätt att särskilt markera eller lyfta fram 
byggnader eller områden. Belysning är även en viktig del i trygghetsaspekten, till exempel 
i parker eller tunnlar. Belysningen längs vägar ska utformas i enighet med Trafikverkets 
handbok för gatubelysning.

Olofsgatans och Järnvägsgatans belysningsstolpar ska anpassas till de som idag finns i 
Sillakröken när det gäller färg, form och höjd. Armaturen ska vara svart eller svartgrå med 
en maximal höjd på 8 meter. Detta gör att gaturummet krymper och skapar ett gaturum i 
mänsklig skala.

Grönska
Befintliga träd ska i möjligaste mån alltid sparas, de får bara tas bort vid risk för skada eller 
då trädet är sjukt. Ekar ska särskilt beaktas och sparas. Planteringskärl bör anpassas till 
platsen de ska placeras på när det gäller storlek och vilken typ av växtlighet. Material och 
färgval ska följa övriga delar av samhället.

Möbler
Möblerna i den offentliga miljön består av bänkar, papperskorgar, anslagstavlor med mera. 
Idag används en blandning av olika modeller, färger och material inom Åseda. För att 
förtydliga centrum bör en gemensam färg och material användas i stråk och på torgytor. I 
parker kan det finnas en poäng i att använda ett annat utryck för att förtydliga parken men 
som samtidigt samspelar med övriga Åseda. Bänkar ska vara med sits av träribbor och sta-
tiv i metall. Övriga möbler såsom papperskorgar, cykelställ m.m. ska vara av metall och de 
ska antingen vara svartgråa eller svarta. Om det finns behov av målade ytor ska färgen vara 
någon av de som nämns under rubriken ”Färg”. Målade möbler ska inte förekomma utmed 
Olofsgatan och Järnvägsgatan.

Skyltar
Skyltning kan bidra till liv i samhället och locka besökare. Hur skyltarna är utformade och 
dess karaktär och underhåll bidrar till upplevelsen av trivsel och ordning.

Skyltar bör utformas med hänsyn till fasadens utseende och arkitektur. I ett mindre 
samhälle som Åseda med en långsam trafikrytm, kan skyltarna göras små utan att skyltvär-
det blir mindre. Skyltarna får inte vara så stora och placerade på så sätt att arkitektoniskt 
viktiga byggnadsdetaljer döljs.
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Då det ofta är flera butiker/verksamheter i samma byggnad är det viktigt att skyltarna 
inte försöker överglänsa varandra i storlek och utformning utan att de harmoniserar med 
varandra, men ändå bibehålla det individuella uttrycket. En sammanhållen placering och 
likartad utformning eftersträvas. Eftersom att skyltens färger oftast bestäms av hur logoty-
pen är utformad för verksamheten är det svårt att påverka detta. Om det är starka kulörer i 
skylten bör endast en mindre skylt tillåtas för att inte inverka för mycket på byggnadsmil-
jön.

Skyltar som fästs på väggen är bygglovspliktiga. Skyltning inom skyltfönstrets ram görs 
fritt utan bygglovsprövning. Bygglovsansökan för skylt ska innehålla en fasadritning i skala 
1:100 som visar skyltens placering samt en ritning på skylten som visar färg, form och text. 
Bygglov krävs även för ljusanordningar. Där trottoar finns eller ska finnas avgränsas den 
mot gatan med kantsten av huggen granit. Detta gäller gatorna Östra Esplanaden, Västra 
vägen, Södra Esplanaden, Kexagatan och Storgatan.

Uteserveringar
Uteserveringar är viktiga och uppskattade för att skapa liv och rörelse i ett samhälle. Idag 
finns det inga riktlinjer för hur uteserveringar ska se ut. För uteserveringar utan tak krävs 
inte bygglov idag om inte räcket runt är högre än 1,10 m, uteserveringar med tak kräver 
bygglov. Vid ianspråktagande av trottoaren för uteservering krävs en dialog med Tekniska 
avdelningen. För att skapa ett helhetsintryck är det att föredra att uteserveringarna är i 
material som passar in i samhället och till byggnaden den tillhör, i första hand trä och me-
tall. Det är önskvärt att de utformas som lätta och luftiga konstruktioner för att ge ett lätt 
intryck och för att de ska kunna tas ned och flyttas på vinterhalvåret. Räcken av metall bör 
vara svarta och träkonstruktioner bör vara träfärgade eller anpassade i färg för att passa 
till byggnaden. Plan och räcken uppförs i första hand i trä utom där byggnadens historia 
innebär att något annat material är lämpligt.

Genomförande
Att genomföra alla de förändringar som föreslås här är givetvis inte realistiskt, både på 
grund av ekonomiska förutsättningar och hållbarhetsaspekter. Fungerande möbler och 
dylikt ska inte bytas ut eller målas om för att uppfylla gestaltningsprogrammets mål. 
Gestaltningsprogrammet ska däremot följas i samband med nya inköp, underhåll, ny- och 
ombyggnad. 
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7.0 KONSEKVENSER
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7.1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
En miljökonsekvensbeskrivning innehåller en redogörelse av vilken miljöpåverkan en 
planerad förändring eller aktivitet förväntas få. Syftet är att tidigt i planprocessen inte-
grera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningar 
regleras i 6 kap. miljöbalken och ska tillämpas då en åtgärd eller verksamhet förväntas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktspla-
ner förväntas alltid medföra betydande miljöpåverkan och ska således alltid innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning. I översiktsplaner eller fördjupningar av översiktsplaner görs 
miljöbedömningen på en övergripande nivå, vilket innebär att åtgärderna som föreslås har 
en relativt låg detaljeringsgrad och kan i vissa fall därför bedömas bättre i samband med 
detaljplanering, tillståndsprövning eller bygglovsgivning.

Miljökonsekvensbeskrivningen är en separat process enligt miljöbalken och den ska göras 
tillgänglig till berörda myndigheter och allmänheten vid ett samråd på samma sätt som 
planförslaget.

Sammanfattning av planens innehåll och syfte
Syftet med planen är att skapa en bild över hur tätorten Åseda kan utvecklas mot ett 
attraktivt samhälle. Den ska underlätta framtida övervägningar mellan olika intressen och 
vara ett stöd i kommande detaljplanering. Planen syftar även till att visa på de utvecklings-
möjligheter som finns och ge en gemensam bild av Åsedas framtid.

Planen är uppdelad i fem fokusområden som benämns enligt följande: tillvarata och ut-
veckla infrastrukturen, stärk grön- och blåstrukturen, knyt samman gammalt och nytt, närings-
livs- och serviceutveckling samt ett attraktivt boende. Inom dessa fokusområden förekommer 
förslag som rör utformningen av ett nytt centrum med tillhörande bostäder, verksamheter 
och busshållplats, nya stråk längs natursköna miljöer, hur man på bästa sätt kan bevara 
kulturellt värdefulla miljöer samtidigt som tätorten måste utvecklas samt expansionen av 
en för samhället mycket viktig och växande industri. Planen ska också ge förslag till trafik-
säkra och hållbara lösningar för bilister, cyklister och fotgängare.

Planförslag bostäder:
• Flerbostadsbebyggelse i, och i anslutning till, järnvägsområdet
• Småhusbebyggelse i Björkåkra och vidare österut mot Tallvägen
• Ny flerbostadsbebyggelse väster om Älghultsvägen
• Förtätning och påbyggnad av enplanshus utmed Järnvägsgatan och Olofsgatan

Planförslag övrigt:
• Omvandling av järnvägsområdet
• Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan
• Infartsgata - Älghultsvägen
• Ny rastplats längs riksväg 23/37
• Ny omdirigering av tung trafik
• Gångstråk längs Badebodaån
• Upprustning av aktivitetsparken
• Industriexpansion söder om riksväg 23/37
• Förtätning och expansion av Östra industriområdet
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Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
Att på ett exakt sätt redogöra för de konsekvenser föreslagna åtgärder i en fördjupning 
av översiktsplanen kan tänkas få på miljön är svårt. Eftersom förslagen i denna plan är av 
översiktlig karaktär och med låg detaljeringsgrad blir miljöbedömningen därefter.

Geografi
Den geografiska avgränsningen innefattar det utpekade planområdet i planen. Den an-
gränsar i nordväst till de vackra odlingslandskapen kring Göljhult och Björkåkra. Detta 
område har också en värdefull flora och är av riksintresse för naturvård. I söder angränsar 
planområdet till byn Fröseke som är ett öppet odlingslandskap med spridd bebyggelse och 
strövvänliga ängar och hagar. I öster ansluter planområdet till sjöarna Gassjön och Kållen 
samt ännu ett område av riksintresse för naturvård. I norr består landskapet främst av 
skogsmark och denna del är viktig för friluftslivet då det finns tillgång till elljusspår.

Tid
De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 2030 
då den fördjupade översiktsplanen bedöms vara genomförd.

Miljöaspekter
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av den betydande mil-
jöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på en rad olika miljöaspekter. Mot 
bakgrund av planens fokusområden och de föreslagna åtgärderna avgränsas miljökonse-
kvensbeskrivningen till att omfatta följande miljöaspekter:

• Planförslagets påverkan på de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormer
• Landskapsbild/naturmiljöer
• Kulturmiljö/fornlämningar
• Friluftsliv/rekreation/barriärer
• Växt- och djurliv
• Trafik/buller
• Vatten/strandskydd
• Luft- och markföroreningar
• Klimatfaktorer

Planen innehåller två förslag som beskrivs mer i detalj och som kan förväntas få en bety-
dande miljöpåverkan. Dessa är centrumbebyggelsen och omvandlingen av järnvägsom-
rådet samt industriexpansionen på jungfrulig mark söder om riksväg 23/37. Dessa förslag 
bör ligga till grund vid en uppföljning av planen och de miljöaspekter som ska övervakas 
särskilt är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/naturmiljöer. 

Omvandlingen av järnvägsområdet
I planförslaget läggs stor vikt vid det gamla järnvägsområdet i centrala Åseda. Det finns 
outnyttjade ytor med stor potential för byggnation av främst bostäder. Att utnyttja om-
rådet för bostadsbebyggelse är en del av kommunens planer om en befolkningsökning. 
Tidiga utredningar av området har visat att marken är kraftigt förorenad och i behov av 
sanering. Det rör sig om en påverkan av terrängen kring banspåret där föroreningen har 
uppstått till följd av underhåll av järnvägssyllarna. Den förorening som har påvisats består 
främst av arsenik, men även bly, krom och nickel.

Omvandlingen av järnvägsområdet kan således förväntas få betydande miljöpåverkan, 
men eftersom markföroreningen redan kommit till kommunens kännedom och sanerings-
arbetet för tillfället pågår är det inte sannolikt att det kommer att uppstå någon risk för 
människors hälsa och säkerhet. 
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Det betyder tvärtom att åtgärden kan förväntas få en betydande positiv miljöpåverkan 
eftersom den innefattar en sanering av förorenad mark. För att försäkra sig om att så är fal-
let även i framtiden och dra lärdom av de processer som föregick byggnationen ska denna 
åtgärd ligga till grund för en uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen. Den miljöpå-
verkan som främst ska följas upp är markföroreningar.

Det nya industriområdet
Uppvidinge kommun har planer på att förvärva mark söder om riksväg 23/37 i syfte att 
bygga ett nytt industriområde. Industrin i kommunen har de senaste åren haft en stark 
tillväxt och är i dagsläget i behov av mer mark, och en tillräcklig utbyggnad av befintliga 
industriområden bedöms inte vara möjlig.

Området består idag av en blandning av barr- och lövskog och det befinner sig inte i, eller 
i anslutning till, något naturområde som avses i 7 kap. miljöbalken eller ett annat område 
av särskild betydelse för miljön. Inom området finns dock ett antal fornlämningsområden 
som kan komma att påverkas av en framtida exploatering. Den föreslagna åtgärden kan 
förväntas få en betydande miljöpåverkan på landskapsbild/naturmiljö, trafik/buller och 
fornlämningar varför dessa miljöaspekter bör ligga till grund vid en uppföljning.

Alternativ
För att kunna bedöma planförslagets konsekvenser behövs alternativ att jämföra mot. När 
det gäller lokaliseringsalternativ har bedömningen gjorts att Åseda samhälle har två möjli-
ga utbyggnadsriktningar, en i nordlig riktning och en i sydlig. Vad gäller bostadsbebyggelse 
syftar planen främst till förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse i samhället. 
Åseda är ett litet samhälle och en storskalig bostadsbebyggelse utanför befintlig bebyggel-
se är varken önskvärd eller nödvändig inom den tidsperiod planen anger. En utbyggnad 
av industrin är däremot både önskvärd och nödvändig, men försvåras i öster och väster av 
riksintressen för naturvård samt brist på mark. En utbyggnad av industrin i nordlig riktning 
är inte önskvärd med tanke på närheten till bostäder, Emmabodaåsen och vattenverket, 
samt eftersom det riskerar att påverka friluftslivet. Bedömningen är således att det inte är 
nödvändigt att ta fram fler lokaliseringsalternativ.

Kartan visar det område som är tänkt att utgöra det nya industriområdet.
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Om planen inte genomförs - nollalternativ
Eftersom bedömningen att fler lokaliseringsalternativ inte är nödvändiga har gjorts 
används nollalternativet som jämförelsealternativ till planförslaget. Ett nollalternativ 
beskriver en framtida situation om den föreslagna fördjupningen av översiktsplanen inte 
genomförs. Om planen inte genomförs är det troligt att anta att ingen, eller väldigt begrän-
sad, bebyggelse uppförs inom planområdet. Pågående markanvändning för bostadsbebyg-
gelse, verksamheter, kommunikation och industri fortsätter i samma omfattning som idag, 
med undantag för en del redan detaljplanerad industriexpansion i Östra industriområdet. 
Några av verksamheterna i Östra industriområdet är dock i behov av än större markan-
språk, mark som i dagsläget inte finns tillgänglig i området. Vattenförekomsterna Badebo-
daån och Emmabodaåsen hade förblivit opåverkade, alternativt förvärrade eftersom inga 
skyddsåtgärder hade genomförts.

Nollalternativ:
• Syftet med planen, det vill säga att utveckla Åseda och skapa ett attraktivt samhälle, 

hade gått förlorat.
• Den efterfrågan som finns på hyresrätter hade inte blivit tillgodosedd.
• Inga riksintressen påverkas.
• Fornlämningar och värdefull kulturmiljö hade inte påverkats av exploateringar.
• Normalspåret och järnvägsområdets barriäreffekt hade kvarstått.
• Växt- och djurliv inom planområdet hade inte påverkats av exploatering.
• Den utvecklingspotential som finns hos näringslivet och främst industrin hade inte 

tagits tillvara på.
• Centrala delar av Åseda skulle fortsatt sakna småstadskaraktär och möjligheten att ta 

sig fram med cykel eller till fots hade blivit oförändrad. 
• Markföroreningar i, eller i närheten av, områden där bostadsbebyggelse planeras hade 

inte blivit åtgärdade. 

Nulägesbeskrivning
För att få en bild av hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig i relation till befintliga 
värden redovisas de båda i relation till varandra på följande kartor. Kartorna är uppdelade 
efter naturvärden/riksintressen och kulturvärden.

På sidorna efter följer sedan en bedömning av varje planförslag utefter de miljöaspekter 
som tidigare nämnts. 
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Miljökvalitetsmålen
Riksdagen har på nationell nivå fattat beslut om att införa 16 miljökvalitetsmål. Länssty-
relsen i Kronobergs län har regionalt anpassat, preciserat och konkretiserat de nationella 
miljökvalitetsmålen i ett regionalt miljömålsdokument, Regionala miljömål i Kronobergs 
län. Uppvidinge kommun har i arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen tagit 
utgångspunkt i både länsstyrelsens dokument och kommunens egna miljömålsdokument, 
Miljömål i Uppvidinge kommun. Anledningen till att båda dokumenten används som under-
lag beror på att kommunens dokument är från 2006, medan länsstyrelsens är från 2013. 
För beskrivning av de nationella miljökvalitetsmålen hänvisas till länsstyrelsens dokument 
eller på www.miljomal.se.

De mål som berörs av planens föreslagna åtgärder är följande.

Begränsad klimatpåverkan
En stor del av planen syftar till att minska bilanvändningen i Åseda. Bland annat föreslås 
åtgärder på förtätning vid järnvägsområdet. Centrala gator som Järnvägsgatan och Olofs-
gatan ska byggas om och göras mer tillgängliga för cyklister och fotgängare. Dessa åtgärder 
kan på sikt bidra till minskade utsläpp av koldioxid och fossila bränslen, vilket hjälper till 
att uppfylla miljökvalitetsmålet.

En upprustad och mer attraktiv bussterminal med möjlighet till exempelvis cykelparkering 
under tak kan på sikt ge ett ökat resande med kollektivtrafiken vilket bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet.

Giftfri miljö
Det finns idag områden i Åseda där risken för förorenad mark bedöms som hög. I planen 
finns förslag på bostadsbebyggelse, bland annat vid järnvägsområdet. I och med att ny 
bostadsbebyggelse uppförs kommer området att saneras och eventuellt förorenad mark 
att efterbehandlas, vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

En storskalig industriexpansion kan riskera att områden som idag är giftfria utsätts för 
miljögifter. En sådan utveckling hade motverkat miljökvalitetsmålet, men genom att noga 
utreda verksamheters lämplighet och genom god tillsyn kan framtida föroreningar förhin-
dras.

Levande skogar
En del av de föreslagna åtgärderna i planen behöver ta skogsmark i anspråk för att kunna 
genomföras och riskerar således att motverka miljökvalitetsmålet. Framförallt gäller detta 
industriexpansionen söder om riksväg 23/37. En sådan åtgärd riskerar att påverka skogs-
markens biologiska mångfald, skyddade växt- och djurarter, natur- och kulturmiljövärden 
samt skogens värde för friluftslivet. Största hänsyn ska tas till dessa värden vid planeringen 
och genom strategiska placeringar av industrierna kan dessa värden i största möjliga mån 
skyddas och bevaras. 

Området består idag av en relativt ung skog med en blandning av löv- och barrträd. Enligt 
ett av målen i Miljömål i Uppvidinge kommun ska andelen lövskog i kommunen utgöra 
10 % av det totala virkesförrådet. Det betyder att hänsyn måste tas framförallt till befintlig 
lövskog för att inte motverka miljömålet.
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God bebyggd miljö
Flera av de föreslagna åtgärderna i planen syftar bland annat till att förtäta befintlig bebyg-
gelse i centrala Åseda, skapa säkrare trafikmiljö för cyklister och fotgängare samt skapa en 
mer stadsmässig bild av Åsedas centrum. Miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö har 
därför en stor betydelse för planens genomförande.

De föreslagna åtgärderna att bygga ut gång- och cykelvägar på gatorna Järnvägsgatan, 
Olofsgatan och Älghultsvägen bidrar till att uppfylla miljömålet.

Den föreslagna åtgärden att rusta upp bussterminalen och eventuellt flytta den något 
österut och söderut samt göra den mer tillgänglig för bland annat cyklister bidrar till att 
uppfylla miljömålet.

I planförslaget framgår det att kulturellt och historiskt värdefulla byggnader kopplade till 
järnvägen ska bevaras och att all ny bebyggelse ska ta hänsyn till kringliggande värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer. Detta bidrar till att uppfylla miljömålet.

De planerade grönstråken mellan befintliga natur- och grönområden samt längs Badebo-
daån bidrar till att uppfylla miljömålet.

Ett av syftena med byggnationen kring järnvägsområdet är att skapa ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser och service, vilket bidrar till att uppfylla miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Åsedas invånare får sitt dricksvatten från grundvattentäkten Emmabodaåsen. En expansi-
on av Östra industriområdet kan påverka grundvattnets kvalitet, vilket motverkar miljömå-
let. Den i planen föreslagna åtgärden att upprätta ett vattenskyddsområde kring delar av 
Emmabodaåsen ger dock tydliga riktlinjer kring verksamheters lämplighet och kan på så 
sätt bidra till att uppfylla miljömålet.

Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer för kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. I 
planen är det främst miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas. Inom 
planområdet finns det två vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer. Dels 
ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten Em-
mabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort.

Badebodaån har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Planen har 
tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på att inrätta en ekologisk kantzon längs 
lämpliga sträckor av ån. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kom-
mer vid ny bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvali-
tetsnormen uppfylls.

Emmabodaåsen har en god kvantitativ status och en otillfredsställande kemisk status. Pla-
nen har tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på att kommunen ska förklara vissa 
delar Emmabodaåsen som ett vattenskyddsområde.

Utredningar om skyddsområdets omfattning och verksamheters lämplighet kommer 
att krävas. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny 
bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormen 
uppfylls.
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Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
Planens huvudsakliga syfte är att stärka Uppvidinge kommuns största ort Åseda och skapa 
ett attraktivt samhälle med en gemensam framtidsvision. Det främsta syftet med planens 
föreslagna åtgärder är att förtäta de centrala delarna av Åseda med ny blandad bebyggelse, 
samt ge ortens starkt gående industri möjlighet att expandera.

Miljöbedömningen är av översiktlig karaktär och ytterligare utredningar och bedömningar 
kan komma att behövas i vissa av de föreslagna åtgärderna. Miljöaspekter som kan komma 
att påverkas mer än andra är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/
naturmiljöer. De åtgärder som bedöms viktiga att följa upp och övervaka är omvandlingen 
av järnvägsområdet och det nya industriområdet söder om riksväg 23/37.

Bedömningen har gjorts att inga ytterligare lokaliseringsalternativ är nödvändiga och nol-
lalternativet används därför som jämförelsealternativ till planförslaget.

Miljöaspekter i övrigt som kan förväntas bli påverkade av de föreslagna åtgärderna är land-
skapsbild/naturmiljöer, kulturmiljö/fornlämningar, friluftsliv/rekreation/barriärer, växt- och 

djurliv, vatten/strandskydd, trafik/buller, luft- och markföroreningar och klimatfaktorer.

Planen berör och ämnar därför ta hänsyn till följande nationella miljökvalitetsmål: be-
gränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande skogar, god bebyggd miljö och grundvatten 
av god kvalitet. Vad gäller miljökvalitetsnormer har bedömningen gjorts att det främst är 
miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas av planförslaget. Nödvän-
diga åtgärder är integrerade i planförslaget och ska ges företräde vid planläggning. Planen 
bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.

Förslag på åtgärder
Här ges en sammanfattning och konkretisering av de förslag på åtgärder som redogjorts 
för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Detta är åtgär-
der som särskilt ska beaktas i kommande detaljplaner.

• Planering av bebyggelse i områden där det är risk för markföroreningar ska alltid före-
gås av en utredning och en eventuell efterbehandling av marken.

• Vid planering i kulturellt värdefull miljö ska hänsyn tas till kringliggande byggnader 
och bebyggelsemiljö. 

• Vid förtätning av befintlig industrimark ska tillgänglighet och genomsläpplighet priori-
teras för att motverka barriäreffekter.

• Vid planering av centrala gator ska cyklister och fotgängare prioriteras. Framkomlig-
heten för bilister ska dock inte få en betydande negativ påverkan.

• Ny bebyggelse eller åtgärder som sker i anslutning till fornåkrar ska ha tillstånd för 
intrång och hänsyn ska tas.

• När skogsmark tas i anspråk ska konskvenserna för växt- och djurlivet, den biologiska 
mångfalden och friluftslivet minimeras.
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7.2 KONSEKVENSER AV FOKUSOMRÅDEN

Tillvarata och utveckla infrastrukturen
En attraktiv knytpunkt för busstrafiken med service och väntsal, pendlarparkeringar, cykel-
parkeringar, laddstolpar för eldrivna bilar och cyklar innebär att fler kommer att välja bus-
sen framför egen bil, därigenom kommer infrastrukturens påverkan på miljön att minska. 
Även ekonomiskt och socialt blir det positiva konsekvenser genom att fler människor kan 
mötas vid bussterminalen. Att få bort busstrafiken från Järnvägsgatan och över viadukten, 
innebär mindre risk för kollisioner och säkrare transporter för andra fordon i samhället. En 
ny bussgata i normalspårets sträckning från Södra Esplanaden till gymnasieskolan ger möj-
lighet att ordna en hållplats vid skolan. De negativa konsekvenserna kan bli ökad trafik på 
Floragatan. En osäkerhetsfaktor är kraven på tillräcklig plats i viadukten för både bussgata 
och GC väg.

Alternativet att behålla bussterminalen på samma plats med upprustning innebär också en 
förbättrad och attraktiv knutpunkt. Båda järnvägsspåren rivs upp i centrum och västerut 
blir de gamla spåren GC väg till Gymnasieskolan och österut GC väg till industriområdet 
när normalspåret rivs upp. Det innebär att fler som arbetar där kan ta cykeln till jobbet. De 
negativa konsekvenserna av denna lösning är att det blir fortsatt busstrafik över viadukten 
och på Järnvägsgatan tillsammans med biltrafiken. Det blir fortsatt en trafiksäkerhetsrisk 
att buss och bil måste mötas på viadukten.

I båda alternativen måste normalspåret rivas upp och marken undersökas för ev. förore-
ningar innan anläggning av GC- och alternativ bussväg sker under viadukten. Smalspåret 
från dess perrong blir dock kvar österut för turisttrafik till Virserum och Hultsfred.

Att förbättra och försköna Olofsgatan och Järnvägsgatan med trädplanteringar, tydliga 
parkeringar, erbjuda laddstolpar för elbilar och elcyklar gör dessa till mer av stadsgator 
och trivsammare miljö för handel och som mötesplatser. Trafiksäkerheten ökar och ger 
tryggare miljö för gående och cyklister. Genom att minska hastigheten till 40 km/h på vissa 
bostadsgator fås både säkrare och hälsosammare miljö med mindre utsläpp.  Genom träd-
plantering på industrigatorna ökar den biologiska mångfalden. GC-vägar separeras från 
gatorna och ger trafiksäkrare miljö.

Med en tydlig infart till Åseda från riksväg 23/37 genom Älghultsvägen ska trafikanter ledas 
att välja denna infart i stället för den västra. Infarten byggs om och blir trafiksäkrare än 
idag. Därigenom kan trafiken från västra infarten via Kexagatan minska och även trafiken 
över Järnvägsviadukten, i det fall bussterminalen blir kvar i samma läge. Med den nya 
infartsvägens gestaltning marknadsförs en attraktiv och välkomnande entré till Åseda.

Genom ett utbyggt och attraktivt gång- och cykelvägnät kommer fler att lämna bilen och 
i stället välja t ex cykel för kortare transporter till centrum. Minskad biltrafik ger mindre 
utsläpp till miljön. Gestaltning av GC-vägarna med nya träd och gröna stråk ökar den bio-
logiska mångfalden. Rörelse och promenader stimuleras vilket får positiva konsekvenser 
för hälsan. Västra industriområdet kan lättare knytas an till centrum och stimulerar att ta 
cykeln till arbetet. Genom nya cykelvägar i järnvägsspårens sträckning kan också östra och 
västra industriområdena bättre knytas samman.
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Stärk grön- och blåstrukturen
Badebodaån, som rinner genom hela Åseda, har tidvis ett ojämnt vattenflöde, och möjlig-
heterna att utjämna detta måste undersökas för att förhindra ev. översvämningar centralt, 
t ex vid Kyrkparken. Ett gångstråk utmed Badebodaån innebär att man måste korsa vissa 
trafikerade gator, främst Olofsgatan, men också Östra Kyrkogatan och Östra Esplanaden. 
Det kan innebära risker om inte passagerna är trafiksäkra.

Genom de gröna stråken förbinds också de befintliga parkerna Brunnsparken och Folk-
parken, samt omgivande tätortsnära natur vid t ex Södra Gärde, Fröseke och Göljehult. 
Användning av bil för att nå t ex motionsspåren minskar.

En ny central park - Järnvägsparken - i östra delen av Järnvägsområdet blir en attraktiv 
mötesplats för både unga och gamla nära centrum och bussterminal. De redan befintliga 
grönytorna i samhället kommer att utnyttjas mer när de knyts samman genom gröna stråk 
för gång eller cykel. Det blir tydligt att man kan röra sig i hela samhället, mellan centrum, 
skola, arbetsplatser och omgivande natur. Konsekvenserna är positiva inte bara för hälsan 
med möjlighet till mer motion och rörelse, utan också för att stärka den sociala sam-
manhållningen genom att det finns fler attraktiva och trygga mötesplatser. Grönytor är 
livsviktiga för att bevara den biologiska mångfalden. Genom att bevara alla uppvuxna träd 
i samhället behåller man de spridningskorridorer som exempelvis en trädkantad gata kan 
utgöra. 

I samhället får ingen boende mer än 500 meter till ett grönområde vilket innebär ungefär 5 
minuters promenad.

Knyt samman gammalt och nytt
Järnvägsområdet får en upprustad och delvis ny användning genom en utvecklad aktivi-
tetspark, centralt belägna bostäder, upprustad eller ny bussterminal, nya torg och mö-
tesplatser. Därmed försvinner den förfulande barriär som järnvägsområdet idag innebär. 
Genom att Kexholms bebyggelse får nya passager över de upprivna järnvägsspåren, kan 
denna äldre del av samhället knytas bättre till centrum och bebyggelsen i norr. De många 
vackra, kulturhistoriskt värdefulla husen i Kexholmsområdet har identifierats och upp-
märksammats på ett sätt som rent allmänt kan öka attraktiviteten för boende och inflytt-
ning till Åseda.

Den historiska eran i Åseda, då järnvägen kom till byn och satte sin prägel, kan fortfarande 
utläsas i stadsbilden. Banvallarnas läge finns kvar i nya gång-och cykelvägar och även i en 
ny bussgata. Järnvägsepoken kan också utläsas i området genom att speciella historiska 
element har bevarats.

Sillakrökstorget, vid korsningen Olofsgatan och Järnvägsgatan, kommer att bli en än mer 
självklar mötesplats för Åsedaborna.

Många rent fysiska och geografiska åtgärder och förbättringar i Åseda samhälle gör att det 
redan aktiva föreningslivet får ännu bättre förutsättningar för att locka till evenemang och 
aktiviteter. Föreningarna blir intressanta även för utövare som inte bor i Åseda. Detta kan 
också på sikt stärka ortens identitet och locka nya inflyttare. 
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Näringslivs- och serviceutveckling
Företagsutveckling inom Västra industriområdet är begränsad till ytor nära befintliga 
industrier men kan också utökas något mot banvallen i söder och Badebodaån i norr. 
Utvecklingen begränsas också av stora kraftledningar söder om Kexagatan samt ett större 
fornlämningsområde.  Eftersom transporterna till Västra industriområdet måste ske delvis 
på befintliga bostadsgator som Floragatan, och eftersom gymnasieskolan ligger intill måste 
eventuella miljöstörande faktorer noga klarläggas och förhindras. Om inte negativa kon-
sekvenser ska bli alltför omfattande för boende och skolelever innebär detta att endast en 
begränsad utbyggnad av industrierna här kan ske.

Inom Östra industriområdet finns redan en del planlagd mark för industriutveckling men 
denna räcker inte till för någon större expansion. Mark måste därför förvärvas i områden 
söder om riksväg 23/37. Här finns stora obebyggda ytor som mestadels består av uppvuxen 
barrskog utan några hittills dokumenterade naturvärden. Avstånd till bebyggelse är också 
förhållandevis stort varför konsekvenser för natur och människor inte bör bli omfattan-
de. Konsekvenserna blir dock att ny trafiklösning måste byggas som inte påverkar riksväg 
23/37 negativt. Huruvida trafikmatning ska ske via Älghultsvägen eller riksväg 23/37 måste 
utredas ytterligare vid detaljplanering. Om användningen av bil ska minska måste dessa 
industriområden gå att nås med gång och cykel. Befintlig GC-passage under väg 23/37 kan 
därför behöva förbättras och förlängas så den går under eller över Älghultsvägen. Alter-
nativt kan en ny gång- och cykelväg anläggas som går under riksväg 23/37 i anslutning till 
Hammarvägen. En sådan lösning måste studeras närmare vid planläggning av området. 
Det positiva med en industriexpansion söder om riksväg 23/37 är att samhället bättre kan 
marknadsföras och synliggöras samt locka fler etableringar, nya invånare så att tätorten på 
sikt kan växa. 

I Åseda tätort ska det vara attraktivt och lätt att röra sig samt tryggt att vistas. Ett vackrare 
och grönare centrum med lättillgängliga parkeringsplatser, trevliga mötesplatser och cykel-
parkeringar under tak blir draghjälp till handeln och besök på caféer och restauranger. An-
dra faktorer, som inte är påverkbara genom fysisk planering, som t ex bemötande, tillgäng-
lighet och annorlunda utbud bidrar också till att locka till fler besök både från Åsedabor 
och andra orter. När alla lokaler i centrum är fyllda ökar känslan av rörelse och liv.

När busstrafik och biltrafik kan separeras och minska på de mest frekventa handels- och 
servicegatorna – Järnvägsgatan och Olofsgatan - kan de osäkra förhållandena för cyklister 
och fotgängare minska. I ett samhälle som Åseda, med stor landsbygd runt omkring, kan 
man dock aldrig helt planera för bilfrihet på affärsgatorna, i synnerhet eftersom kollektiva 
färdmedel inte når ut till alla byar i kommunen.  Genom översiktsplanens förslag på för-
bättringar i centrum blir det tydligare hur gaturummen disponeras för olika trafikslag. 

Ett attraktivt boende
Att erbjuda planlagda och färdiga hustomter för villabyggande i attraktiva lägen som 
Björkåkraområdet är positivt såtillvida att det kan locka nya inflyttare som inte behöver 
vänta på detaljplanering för att kunna bygga. Åseda har många inpendlare och genom 
marknadsföring av sådana tomter ökar möjligheterna för att få fler pendlare att permanent 
flytta till Åseda. Att behålla och på sikt öka den nuvarande befolkningen i både Åseda och 
Uppvidinge kommun är ett viktigt steg för att nå en socialt hållbar utveckling. En ökad 
befolkning leder sannolikt till ett ökat socialt kapital, där ett nytillskott av människor kan 
bidra med kreativitet, ökad arbetskraft och sociala interaktioner.
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Flerbostadshus i centrum utmed Järnvägsgatan är prioriterat och påverkar flyttkedjorna 
på så sätt att befintliga villor blir tillgängliga för köp och råmark behöver inte tas i anspråk. 
Centrumnära flerbostadshus påverkar ”stadslivet” genom att det blir mer liv och rörelse i 
centrum. Förtätningar i befintlig bebyggelse är positivt. Annars skulle den tätortsnära natu-
ren behöva tas i anspråk och förlora ett viktigt syfte för rekreation, motion och hälsa. Fler-
bostadshus i centrum gör också att centrum inte blir tyst och dött efter affärernas stäng-
ningsdags, vilket i sin tur ökar tryggheten och säkerheten under dygnets mörka timmar.

Till ett attraktivt boende hör också den kringservice som t ex barnfamiljer efterfrågar, bra 
förskolor och skolor och möjligheter för fritidsaktiviteter. Översiktsplanens strategier tar 
också upp dessa frågor som att stödja föreningslivet och skapa fler mötesplatser.
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8.0 SAMMANFATTNING
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Inledning
I inledningsavsnitten redogörs för vad en översiktsplan är och hur processen ser ut fram 
till dess antagande av Kommunfullmäktige. Här beskrivs också de medborgardialoger som 
hållits och vilka tidigare arbeten som ligger till grund för översiktsplanen. 

I avsnitt 4  anges kommunens vision för Åseda 2030. Därefter utvecklas visionen i ett antal 
strategier för att nå visionen och då under respektive  sakområde, vilka också sammanfat-
tas  i det följande.
I översiktsplanen pekas på möjligheter och förutsättningar för utveckling och tillväxt men 
också på brister som bör åtgärdas för att nå visionen  2030.

De väsentliga frågorna  handlar om järnvägsområdets omvandling och förtydligande av 
infrastrukturen i samhället, finna mer platser och mark där industrin kan utvecklas och där 
bostäder av olika slag kan byggas, förtydliga grön och blåstrukturen  och samtidigt försöka  
knyta samman gammalt och nytt vid alla kommande förändringar.

Tillvarata och utveckla infrastrukturen
Planförslaget redovisar två alternativ till lösning av busstrafiken. Vid samrådet om plan-
förslaget ges förhoppningsvis mer synpunkter och underlag för vilket alternativ som ska 
arbetas  vidare på. I ena alternativet blir bussterminalen kvar i samma läge och en GC väg 
anordnas i smalspårets och normalspårets sträckning under viadukten och bort till Gym-
nasieskolan. Busstrafiken blir kvar över viadukten.

 I andra alternativet skapas också en GC väg men också en ny bussgata under viadukten 
och till Gymnasieskolan. Bussterminalen får  ett nytt läge närmare Hälsans hus och buss-
trafiken över viadukten försvinner.

Kollektivtrafiken ska ha en central och välkomnande knutpunkt i bussterminalen som 
utvecklas med service, olika slag av parkeringar och torgyta med sittplatser.

Huvudinfart till Åseda från rv 23/37 ska gå via Älghultsvägen, som breddas och får möjlig-
het till trädplantering och gång- och cykelbanor.

Olofsgatan och Järnvägsgatan blir Åsedas huvudgator och finrum, där det blir tydligare var 
olika trafikslag rör sig och parkerar; bilar, cyklister, fotgängare eller flanörer.

Nya  eller förbättrade gång- och cykelvägar ska göra det enklare och trafiksäkrare att nå 
centrum, arbetsplatser samt motions-och rekreationsområden. Cykelvägar ska också an-
läggas utmed  Västra vägen och Östra vägen samt utmed Södra Esplanaden.

Barriären mellan Kexholmsområdet och centrumområdet kan överbryggas t.ex. genom 
hiss och trappor i sluttningen på Kexholmssidan.

Stärk grön- och blåstrukturen
Badebodaån skall vara det attraktiva blå stråket genom samhället, vars huvudpunkt är 
Kyrkparken. Denna ska fortsatt rustas upp.

Inom järnvägsområdet kan skapas en ny central aktivitetspark, - Järnvägsparken- där det 
redan idag finns ytor för t ex  minigolf och boule.
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Befintlig grönstruktur, dels i de tätortsnära parkerna, t ex Brunnsparken, Folkets park m 
fl, och dels i den omgivande naturen är en stor potential och gör att ingen har mer än 5 
minuters promenad till ett grönt område. Även mindre grönytor, t ex äldre träd och alléer 
ska bevaras och är viktiga som spridningskorridorer och för att gynna den biologiska 
mångfalden.

Badplatsen och campingen vid Björkåkragölen ska ges möjlighet för utveckling.

Knyt samman gammalt och nytt
Då samhället idag kan kännas uppdelat i två områden, norr och söder om järnvägsområ-
det är syftet att denna höjd- och spårbarriär ska byggas bort genom tillgängligare passage. 
Samtidigt  ska man i stadsbilden fortsatt kunna utläsa historien i landskapet  genom att 
bevara  element och detaljer från järnvägsepokens era.
För att knyta samman de båda delarna av samhället behövs därför attraktiva  mötesplat-
ser - parker, knutpunkter, torg och ytor för olika evenemang- samt nya bostäder inom 
området. Liv och rörelse skapas då det blir möjligt att lätt  förflytta sig mellan ”gamla” och 
”nya” Åseda.

Värdefulla karaktärsbyggander i samhället som helhet liksom inom Kexholmsområdet 
ska uppmärksammas.  Att tydligt lyfta fram kulturmiljövärdena i samhället är ett sätt att 
peka på ortens själ och identitet. Därför bör allmänna råd och tips tas fram för hur man tar 
tillvara sin kulturhistoriska bebyggelse. Att se över och förnya äldre detaljplaner kan vara 
ytterligare ett steg i att underlätta för nybyggnationer i kulturhistoriskt värdefulla miljöer.

Näringslivs- och serviceutveckling
Den fysiska planeringens uppgift för att gynna näringslivets utveckling är att skapa och 
erbjuda markområden för industrins nyetablering och så att befintliga industrier kan 
expandera. Markförvärv och planläggning ska därför prioriteras och i synnerhet  mer mark 
söder om rv 23/37. Handel och service  ska kunna  etableras i centrum och nybebyggelse 
planläggas för flexibla användningar som bostäder, kontor och handel. 

Åseda ska fortsatt vara en fullserviceort med butiker, cafeer och restauranger. Det ska vara 
lätt och enkelt att handla i Åseda, vilket bygger på att tillgängligheten är optimal.  Olofs-
gatan och Järnvägsgatans attraktivitet förbättras genom att tydligt separera ytor för bilar, 
parkering samt gång och cykel, kombinerat med nya trädplanteringar.  

Kommunens näringslivsutvecklare ska samverka med företagen och hjälpa  till att hitta 
lösningar till deras önskemål.

Samverkan för att locka till sig företag ska ske i regionala och lokala kluster och nätverk. 
Genom sådan samverkan synliggörs och marknadsförs kommunens resurser för nä-
ringslivsutveckling. Linneuniversitetets roll som motor ska tas tillvara även i Åseda och 
deltagande i olika projekt ska stimuleras för att knyta till sig aktuell och ny kunskap och 
forskning. 

Ett attraktivt boende
För att marknadsföra Åseda som en attraktiv bostadsort behövs såväl färdiga tomter till 
försäljning som flerbostadslägenheter  med olika upplåtelseformer. Gemensamt för såväl  
villor som lägenheter är att platsen ska vara attraktiv, gärna  med natursköna omgivningar 
och gångavstånd till service, vård, skolor.
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Idag finns inom Björkåkraområdet en detaljplan med villatomter klar för genomförande. 
Området vid Tallvägen ska också planläggas för bostäder.

Göljehult och Fröseke pekas ut som två attraktiva områden för bostäder/villor även om 
det inte finns kommunägd mark där. Kommunen är positiv till enskilda avstyckningar då 
boende här kan skapa en känsla av att bo på landet men ändå nära samhället med all sin 
service.

Inom järnvägsområdet pågår planläggning för nya flerbostadshus. Husen ska vara max 4 
våningar. Vid Ordenshuset på höjden kan både flerbostadshus och radhus/parhus byggas.
Enplansbyggnader på Olofsgatan och Järnvägsgatan tillåts bygga på en våning för att förtä-
ta centrum och skapa fler attraktiva lägen för bostäder och  kontor.

Gestaltning
Gestaltningsprogrammet omfattar råd och riktlinjer för att skapa ordning och samman-
hållning i samhällets gaturum, offentliga mötesplatser och bebyggelse. Råd ges för

•  färgval, gärna ”Åsedagult”
•  golv/ markbeläggning, mer gatsten, mindre asfalt
•  belysning och ljussättning, svart/svartgrå armatur, max 8 meter
•  grönska, mer träd
•  möbler såsom bänkar, papperskorgar,  anslagstavlor,  cykelställ, enhetliga färger, 

gråsvart nyans
•  skyltar  på fasader eller allmän platsmark, anpassning till fasadens arkitektur
•  uteserveringar, lätta, luftiga och helst i trä och metall

Gestaltningsprogrammets råd och riktlinjer ska följas i samband med nya inköp, underhåll 
samt ny- och ombyggnad.

Konsekvenser
Avsnittet om konsekvenser pekar på vad som händer när fördjupade översiktsplanens för-
slag ska genomföras.  Eftersom de flesta förslagen avser att göra samhälle och miljö bättre 
i olika avseenden, förväntas  konsekvenserna  i regel bli positiva. På grund av att inte ens 
fördjupad översiktsplan inte går på djupet i detaljer måste de förväntade konsekvenserna 
bedömas med hänsyn härtill. Alla förväntade konsekvenser, både positiva och negativa,  
kan inte alltid förutspås. I den fortsatta detaljplaneringen däremot förväntas konsekven-
serna bli mera utförligt utredda. Det s k nollalternativet beskriver kortfattat vad som hän-
der när utveckligen fortgår  ”som vanligt”  och inget  av alla förslagen genomförs.

Eftersom Konsekvensavsnittet till sin karaktär är sammanfattande görs ingen särskild 
sammanfattning av detta.

För sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen hänvisas till sammanfattningen på 
sida 81.
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BILAGA 2 - SÄRSKILD SAMMANSTÄLLNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
6:16
Fördjupad översiktsplan över Åseda samhälle

Vad är en särskild sammanställning?
Översiktsplaner och fördjupningar av översiktsplaner ska enligt lag innehålla en miljökon-
sekvensbeskrivning som på ett övergripande sätt redovisar och resonerar kring de eventu-
ella konsekvenser förslagen kan medföra på miljön. När en översiktsplan har antagits ska 
kommunen i den särskilda sammanställningen redovisa 

1. hur miljöaspekterna har integrerats i planen
2. hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samråd har 

beaktats
3. skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som varit 

föremål för överväganden
4. de åtgärder som avses vidtas för uppföljning och övervakning av den 

betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför

I samband med antagandet ska kommunen göra sammanställningen tillgänglig för berörda 
kommuner, myndigheter och allmänheten. 

1. Integrering av miljöaspekter i planen
Redan under arbetet med att ta fram en vision för Åseda fanns hållbarhetsaspekten med 
som en viktig punkt. I stort sett varje del av den fördjupade översiktsplanen präglas av 
någon form av miljöaspekt, och ett genomgående tema för planen har varit att ta tillvara 
på och använda de värdefulla miljöaspekter som finns i Åseda till kommunens fördel. Ett 
av huvuddragen i visionen är att Åseda ska bli ett mer attraktivt samhälle för att på så sätt 
kunna locka nya invånare till orten och kommunen. Som en del av Åsedas attraktionskraft 
lyfts närheten till naturen med allt vad det innebär vad gäller friluftsliv, kultur och rekrea-
tion. Här finns alltså en insikt om att miljöaspekterna inte enbart handlar om vilka hänsyn 
som ska tas, utan även att miljöaspekterna i sig utgör ett värde som kan vara till kommu-
nens fördel. 

Den fördjupade översiktsplanen innehåller två förslag som kan förväntas få en betydan-
de miljöpåverkan och som även beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. För det första 
handlar det om omvandlingen av järnvägsområdet där nya bostäder och centrumbebyg-
gelse planeras, de gamla spåren ska rivas upp och marken måste på vissa ställen saneras. 
Utöver föroreningssituationen måste extra hänsyn tas till den värdefulla kulturmiljön på 
platsen. Det handlar främst om byggnader och verksamheter med anknytning till järn-
vägen som utgör en tydlig historisk markör för Åseda. Det andra förslaget handlar om 
det nya industriområdet söder om riksväg 23/37. Ett relativt stort område av skogsmark 
planeras att tas i anspråk för industriändamål eftersom de befintliga industriområdena i 
Åseda är att betrakta som fullt utbyggda. Här har en avvägning mellan ekonomisk tillväxt 
och miljöaspekter fått göras, och bedömningen är att möjligheterna till ekonomisk tillväxt 
väger tyngre än miljöaspekterna i detta fall. Det betyder dock inte att industriutbyggnaden 
får ske på helt egna villkor, utan hänsyn måste tas till de värden som finns på platsen. De 
kända värden som finns på platsen idag består främst av fornlämningsområden. Därför 
finns det i översiktsplanen angivna riktlinjer för fornlämningsområden som ska göra en 
exploatering möjlig, samtidigt som hänsyn tas till de miljöaspekter som finns på platsen. 
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Ta tillvara på och utveckla infrastrukturen
Det första avsnittet under kapitlet ”Vision och mål” handlar om hur Åseda på bästa sätt 
kan ta tillvara på och utveckla infrastrukturen i samhället. I detta avsnitt har framförallt 
miljöaspekter som klimatpåverkan och utsläpp av växthusgaser integrerats. Även om det 
tidigt slås fast att bilen även i fortsättningen kommer att utgöra det huvudsakliga trans-
portsmedlet i Åseda, ämnar flera av förslagen skapa bättre förutsättningar för cyklister och 
fotgängare. En ökning av andelen cyklister och fotgängare leder sannolikt till en minskning 
av andelen bilister, vilket bidrar till mindre utsläpp och på sikt en mindre klimatpåverkan. 
Vägar och gator som uppmuntrar till lägre hastigheter och prioriterar cyklister och fotgäng-
are kan även påverka andra miljöaspekter såsom trafiksäkerhet och buller positivt. Åseda 
har i dagsläget inga större problem med buller, men både Järnvägsgatan och Olofsgatan i 
centrala Åseda upplevs stundtals som osäkra och det är svårt att ta sig fram som fotgänga-
re eller cyklist. Detta uppmärksammas på flera sätt i översiktsplanen, bland annat föreslås 
en ny utformning för vägarna som på ett bättre sätt skyddar fotgängare och cyklister. Nya, 
säkra övergångar för fotgängare längs Järnvägsgatan är också en prioriterad åtgärd i planen, 
samt en omdirigering av den tunga trafiken. 

Vikten av en väl fungerande kollektivtrafik är också en aspekt som lyfts fram i planen och 
som på sikt kan minska användningen av bilar. Oavsett vilket av de båda alternativen som 
blir aktuellt syftar båda till att stärka attraktionskraften hos kollektivtrafiken med en för-
hoppning om att det på sikt kan medföra mindre bilanvändning. 

Stärk grön- och blåstrukturen
Det andra avsnittet handlar om att stärka grön- och blåstrukturen i Åseda. I grunden 
handlar det om att med små medel utnyttja de gröna och blåa strukturer som redan finns 
i samhället. Det föreslås bland annat att ett gångstråk ska anordnas längs Badebodaån och 
här har hänsyn tagits till åns ekologiska status och de åtgärder som rekommenderas. I öv-
rigt är få fysiska åtgärder som föreslås i avsnittet, utan det handlar till stor del om att peka 
ut värdefulla områden och att försöka koppla ihop dessa. Andra miljöaspekter som tydligt 
har integrerats är biologisk mångfald i och med ställningstaganden om områden som bör 
bevaras, samt artskyddet som det ges tydliga riktlinjer till. 

Knyt samman gammalt och nytt
Det tredje avsnittet handlar om hur Åseda ska kunna knyta samman det gamla med det 
nya. Hela avsnittet behandlar i stort sett hantering av och hänsyn till värdefulla kultur-
miljöer. Även här nämns vikten av att skapa säkra övergångar för fotgängare och cyklister, 
vilket på sikt kan få fler att ställa bilen hemma. Det framgår tydligt att hänsyn ska tas till 
områden och byggnader som utgör värdefulla kulturmiljöer, bland annat finns det en geo-
grafisk redovisning av alla kända fornlämningsområden i Åseda, samt riktlinjer som anger 
hur planeringen ska gå tillväga om fornlämningsområden berörs. Stadsdelen Kexholm och 
dess bebyggelse ingår i kommunens kulturmiljöplan, vilket innebär att den redan där har 
ett visst skydd mot åtgärder som kan påverka kulturmiljön negativt. Detta tydliggörs dock 
i översiktsplanen i riktlinjerna anges att hänsyn ska tas till de utmärkande drag som finns i 
Kexholms bebyggelse. 

Näringslivs- och serviceutveckling
Det fjärde avsnittet handlar om näringslivs- och serviceutveckling i Åseda. Här beskrivs 
bland annat hur, och i vilken riktning, industrin ska kunna fortsätta växa. Avsnittet 
behandlar ett av planens största förslag till exploatering, nämligen industriutbyggnaden 
söder om riksväg 23/37 som nämns tidigare. Här visas både med hjälp av text och karta hur 
det är miljöaspekter så som naturvård, kulturmiljö och skydd av grundvatten som föranlett 
den planerade lokaliseringen av industriområdet. En utbyggnad av det Västra industriom-
rådet eller norr om nuvarande Östra industriområdet är teknisk möjlig, och ur en infra
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struktursynpunkt enklare, men med hänsyn till olika miljöaspekter föll valet på ett område 
söder om riksvägen. En utbyggnad av Västra industriområdet anses inte lämplig med 
hänsyn till stora fornlämningsområden, närheten till bostadsområden samt närheten till 
ett område av riksintresse för naturvård. En utbyggnad av Östra industriområdet i nordlig 
riktning anses inte lämplig med hänsyn till grundvattentäkten Emmabodaåsen samt risken 
att inkräkta på områden som är värdefulla för friluftslivet. Olika miljöaspekter har alltså 
legat till grund för, och spelat en viktig roll i, valet av utbyggnadsområde för industrin. 

Som en del i att göra centrala Åseda mer gång- och cykelvänligt ska mindre verksamheter 
som är mer anpassade för fotgängare och cyklister lokaliseras centralt, medan verksam-
heter med skrymmande varor som kräver bil ska lokaliseras till befintliga verksamhetsom-
råden. Det behöver inte nödvändigtvis betyda att biltrafiken minskar, men det kan på sikt 
skapa en ökad trafiksäkerhet i de centrala delarna av Åseda. Om verksamheter av samma 
slag är samlade på ett ställe ökar även möjligheten att med hjälp av kollektivtrafik ta sig till 
och från handelsområdena. En sådan utveckling kan på sikt minska biltrafiken och på så 
sätt även utsläppen av växthusgaser. 

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har bedömts att fem mer eller mindre påverkas på 
lokal nivå. Dessa beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Hur mijlökvalitetsnormerna för 
vatten påverkas beskrivs dels i avsnittet som rör hänsynsfrågor, dels i miljökonsekvensbe-
skrivningen.

Ett attraktivt boende
Det femte och sista kapitlet handlar om hur, och var, attraktiva bostäder ska byggas och 
lokaliseras i Åseda. Här har miljöaspekter delvis legat till grund för lokaliseringen av dels 
den föreslagna småhusbebyggelsen, dels den föreslagna flerbostadsbebyggelsen. Små-
husbebyggelsen föreslås fortsätta i Björkåkraområdet och vidare österut mot Tallvägen. 
Området har inga kända natur- eller kulturvärden i dagsläget, och förutom avverkning av 
skog kommer inga större ingrepp krävas för att göra marken användbar. I översiktsplanen 
tillåts även enstaka småhusbebyggelse i de närliggande byarna Fröseke och Göljhult, under 
förutsättning att bebyggelsen inte påverkar natur- eller kulturmiljön negativt. Jordbruk-
smark ska inte tas i anspråk för större exploateringar. Detta ställningstagande har gjorts 
mot bakgrund av ett flertal miljöaspekter. Jordbruksmark har generellt sett höga naturvär-
den och utgör viktiga biotoper för flera arter. Uppvidinge är en skogskommun och mer än 
80 % av ytan utgörs av skog. Därför är den jordbruksmark som fortfarande finns kvar ett 
viktigt inslag i landskapsbilden och kan bidra till ett mer öppet landskap. Jordbruksmarken 
är också strategiskt viktig för en hållbar och långsiktig livsmedelsproduktion. 

Flerbostadsbebyggelsen ska lokaliseras centralt med närhet till service och kollektivtrafik. 
Det finns flera uppenbara fördelar med detta, framförallt för miljöaspekter. Om det är lätt 
att med hjälp av cykel eller gång ta sig mellan bostaden och exempelvis butiken eller buss-
hållplatsen ökar incitamenten för att i mindre utsträckning använda bilen för korta resor. 

Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen har bedömts att fem stycken mer eller mindre 
påverkas på lokal nivå. Dessa beskrivs i miljökonsekvensbeskrivningen. Hur mijlökva-
litetsnormerna för vatten påverkas beskrivs dels i kapitlet ”Hänsyn”, dels i miljökonse-
kvensbeskrivningen. 

2. Synpunkter från samråd på miljökonsekvensbeskrivningen
Under samrådet för miljökonsekvensbeskrivningen var det endast Länsstyrelsen som 
lämnade synpunkter. Följande synpunkter har inkommit:
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• Att de olika fysiska planförslagen benämns åtgärder i MKB-tabellen kan skapa viss för-
virring då det i slutet av dokumentet finns en rubrik Förslag på åtgärder.

• Länsstyrelsen saknar i MKB:n tydligare motivering och resonemang kring hur kommu-
nen kommit fram till att åtgärderna har en neutral påverkan på kulturmiljö/fornläm-
ningar. Länsstyrelsen vill även betona vikten av adekvat kulturhistorisk kompetens.

Vad gäller den första punkten har ”åtgärder” ändrats till ”förslag” för att undvika förvir-
ring. Redovisningen av påverkan på kulturmiljö/fornlämningar har reviderats. De förslag 
som rör omvandlingen av järnvägsområdet har reviderats och påverkan har bedömts 
som negativ. Följande bedömning har lagts till: ”Järnvägsområdet med dess tillhörande 
strukturer, byggnader och objekt har satt en historisk prägel på Åseda. Att bygga nytt och 
åter ge liv till området är nödvändigt, men det kommer starkt påverka de kulturella miljöer 
som hör järnvägen till”. Utöver det har det även lagts till att det nya industriområdet söder 
om riksväg 23/37 kan få betydande konsekvenser för fornlämningssituationen på platsen. 
Fornlämningar ska därför, tillsammans med tidigare nämnda miljöaspekter, ligga till grund 
vid en uppföljning. 

Synpunkterna som inkom under samrådstiden handlade till största delen om järnvägsom-
rådets omvandling och ändrade markanvändning. Synpunkterna var ofta divergerande och 
kom med flera alternativa lösningar avseende bussgata och cykelvägar samt anslutning av 
dessa till Järnvägsgatan. Alla lösningar och synpunkter har övervägts och kommenterats i 
Samrådsredogörelsen. Efter detta blev dock valet att behålla planförslagets båda ursprung-
liga alternativ på bussgata/cykelväg även till utställningen och att det därför måste ske 
ytterligare fördjupningar och studier av just detta område i samband med detaljplanering.

3. Skälen till att planen har antagits istället för andra alternativ
En miljökonsekvensbeskrivning ska alltid innehålla ett så kallat nollalternativ, ett huvud-
alternativ som jämförs mot nollalternativet samt ett annat rimligt alternativ till planförsla-
get. Nollalternativet ska beskriva miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om 
planen inte genomförs.

I miljökonsekvensbeskrivningen till denna översiktsplan har bedömts och redovisats 
varför det inte finns några andra rimliga förslag på utbyggnad av Åseda samhälle. En 
utbyggnad av industrin är nödvändig men försvåras i öster och väster av riksintressen för 
naturvård samt brist på mark. Utbyggnad i nordlig riktning är inte önskvärd med hänsyn 
till närhet till bostäder, Emmabodaåsen och vattenverket samt risk för påverkan på frilufts-
liv. Utbyggnad av bostäder kommer i huvudsak att ske som förtätning och komplettering 
inom eller i närheten av redan bebyggda områden. Sammantaget har detta inneburit att 
det inte ha varit nödvändigt eller rimligt att studera några andra lokaliseringsalternativ.

4. Uppföljning och övervakning
Att exakt ange hur uppföljning och övervakning ska ske kan vara svårt i översiktsplaneske-
det. I Naturvårdsverkets ”Handbok med allmänna råd om miljöbedömning av planer och 
program” anges följande: ”Det yttersta ansvaret för uppföljningen har den kommun eller 
myndighet som beslutat om antagandet av planen eller programmet. Det inbegriper även 
det ekonomiska ansvaret (MB 6 kap 18§, prop 2003/04:116 s. 44). Själva genomförandet 
av uppföljningen kan dock helt eller delvis utföras av en konsult eller verksamhetsutö-
vare. Uppföljning av översiktsplanen kan ske genom integrering och samordning av den 
miljöövervakning som förekommer av andra orsaker i kommunen. Den kan med fördel  
kopplas till befintliga tillsyns-, miljölednings- och övervakningssystem, vilket är lämpligt 
inte minst av ekonomiska skäl. Uppföljning kan också ske i efterföljande detaljplaner. 
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Befintliga miljöövervakningssystem kan behöva ses över eller kompletteras med ytterligare 
aspekter, t. ex. mätpunkter, tidpunkter, mer frekvent mätning, fotografering av landskapet 
etc. I miljöbalken finns också regler för verksamhetsutövarens ansvar för kontroll och 
tillsyn. Uppföljning bör ske i återkommande perioder. Det som ska följas upp är enbart 
den negativa och betydande miljöpåverkan som genomförandet medför. Den långsiktiga 
uppföljningen bör garantera en återkommande rapportering eftersom det kan dröja flera år 
efter genomförandet innan betydande miljöpåverkan uppstår.

I miljökonsekvensbeskrivningen anges att det är två av planens förslag som bör ligga till 
grund vid uppföljningen. Det är omvandlingen av järnvägsområdet och det nya industri-
området söder om riksväg 23/37. Här bör befintliga miljöövervakningssystem kunna använ-
das för att följa upp miljöpåverkan. Vissa miljöaspekter är att bedöma som mer akuta att 
följa upp och övervaka än andra. Framförallt handlar det om miljöaspekter som riskerar 
att ge en negativ påverkan på människors hälsa och miljön. Markföroreningar är en sådan 
aspekt, varför föroreningssituationen i järnvägsområdet bör prioriteras för uppföljning. 
Vad gäller andra miljöaspekter som kulturmiljö/fornlämningar och landskapbild kommer 
det krävas mer tid innan relevant förändring och eventuell miljöpåverkan kan undersökas. 
Väldokumenterade fotografier på landskapet kan användas för att bedöma hur landskaps-
bild och kulturmiljö har påverkats, medan arkeologiska undersökningar kan användas för 
att bedöma fornlämningssituationen efter att planens förslag har realiserats.

Sammanfattningsvis har kommunen bedömt att planen med sin utformning på sikt kom-
mer att minimera en negativ miljöpåverkan och att uppföljningen därför kan begränsas till 
det ovannämnda. Vid uppföljningen ska bedömas 1) behov (anpassas till hur stor den verk-
liga förändringen blivit), 2) omfattning och innehåll (sakfrågor, mätpunkter och liknande) 
samt 3) rapportering. 

Enligt mijöbalken ska den särskilda sammanställningen offentliggöras genom anslag av 
protokollet och hållas tillgänglig exempelvis på kommunens hemsida samt på kommunens 
kansli under 2 månader efter att protokollet anslagits. Samtidigt ska de informeras med 
vilka samråd skett enligt miljöbalken 6:16 punkt 4 andra stycket jämfört med 6:14 samma 
lag.

Med anledning av ovanstående föreslås kommunstyrelsen besluta att godkänna den 
särskilda sammanställningen som sin egen och informera om denna enligt föreskrifterna i 
miljöbalken.

Åseda, 2017-12-29
Oskar Johansson, planerare/utvecklare
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7.1 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Vad är en miljökonsekvensbeskrivning?
En miljökonsekvensbeskrivning innehåller en redogörelse av vilken miljöpåverkan en 
planerad förändring eller aktivitet förväntas få. Syftet är att tidigt i planprocessen inte-
grera miljöaspekter så att en hållbar utveckling främjas. Miljökonsekvensbeskrivningar 
regleras i 6 kap. miljöbalken och ska tillämpas då en åtgärd eller verksamhet förväntas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Översiktsplaner och fördjupningar av översiktspla-
ner förväntas alltid medföra betydande miljöpåverkan och ska således alltid innehålla en 
miljökonsekvensbeskrivning. I översiktsplaner eller fördjupningar av översiktsplaner görs 
miljöbedömningen på en övergripande nivå, vilket innebär att åtgärderna som föreslås har 
en relativt låg detaljeringsgrad och kan i vissa fall därför bedömas bättre i samband med 
detaljplanering, tillståndsprövning eller bygglovsgivning.

Miljökonsekvensbeskrivningen är en separat process enligt miljöbalken och den ska göras 
tillgänglig till berörda myndigheter och allmänheten vid ett samråd på samma sätt som 
planförslaget.

Sammanfattning av planens innehåll och syfte
Syftet med planen är att skapa en bild över hur tätorten Åseda kan utvecklas mot ett 
attraktivt samhälle. Den ska underlätta framtida övervägningar mellan olika intressen och 
vara ett stöd i kommande detaljplanering. Planen syftar även till att visa på de utvecklings-
möjligheter som finns och ge en gemensam bild av Åsedas framtid.

Planen är uppdelad i fem fokusområden som benämns enligt följande: tillvarata och ut-
veckla infrastrukturen, stärk grön- och blåstrukturen, knyt samman gammalt och nytt, närings-
livs- och serviceutveckling samt ett attraktivt boende. Inom dessa fokusområden förekommer 
förslag som rör utformningen av ett nytt centrum med tillhörande bostäder, verksamheter 
och busshållplats, nya stråk längs natursköna miljöer, hur man på bästa sätt kan bevara 
kulturellt värdefulla miljöer samtidigt som tätorten måste utvecklas samt expansionen av 
en för samhället mycket viktig och växande industri. Planen ska också ge förslag till trafik-
säkra och hållbara lösningar för bilister, cyklister och fotgängare.

Planförslag bostäder:
• Flerbostadsbebyggelse i, och i anslutning till, järnvägsområdet
• Småhusbebyggelse i Björkåkra och vidare österut mot Tallvägen
• Ny flerbostadsbebyggelse väster om Älghultsvägen
• Förtätning och påbyggnad av enplanshus utmed Järnvägsgatan och Olofsgatan

Planförslag övrigt:
• Omvandling av järnvägsområdet
• Centrumgator - Järnvägsgatan och Olofsgatan
• Infartsgata - Älghultsvägen
• Ny rastplats längs riksväg 23/37
• Ny omdirigering av tung trafik
• Gångstråk längs Badebodaån
• Upprustning av aktivitetsparken
• Industriexpansion söder om riksväg 23/37
• Förtätning och expansion av Östra industriområdet



2

Avgränsning av miljökonsekvensbeskrivning
Att på ett exakt sätt redogöra för de konsekvenser föreslagna åtgärder i en fördjupning 
av översiktsplanen kan tänkas få på miljön är svårt. Eftersom förslagen i denna plan är av 
översiktlig karaktär och med låg detaljeringsgrad blir miljöbedömningen därefter.

Geografi
Den geografiska avgränsningen innefattar det utpekade planområdet i planen. Den an-
gränsar i nordväst till de vackra odlingslandskapen kring Göljhult och Björkåkra. Detta 
område har också en värdefull flora och är av riksintresse för naturvård. I söder angränsar 
planområdet till byn Fröseke som är ett öppet odlingslandskap med spridd bebyggelse och 
strövvänliga ängar och hagar. I öster ansluter planområdet till sjöarna Gassjön och Kållen 
samt ännu ett område av riksintresse för naturvård. I norr består landskapet främst av 
skogsmark och denna del är viktig för friluftslivet då det finns tillgång till elljusspår.

Tid
De bedömningar som görs för nollalternativ och planförslag utgår från jämförelseåret 2030 
då den fördjupade översiktsplanen bedöms vara genomförd.

Miljöaspekter
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla en beskrivning av den betydande mil-
jöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende på en rad olika miljöaspekter. Mot 
bakgrund av planens fokusområden och de föreslagna åtgärderna avgränsas miljökonse-
kvensbeskrivningen till att omfatta följande miljöaspekter:

• Planförslagets påverkan på de nationella miljömålen och miljökvalitetsnormer
• Landskapsbild/naturmiljöer
• Kulturmiljö/fornlämningar
• Friluftsliv/rekreation/barriärer
• Växt- och djurliv
• Trafik/buller
• Vatten/strandskydd
• Luft- och markföroreningar
• Klimatfaktorer

Planen innehåller två förslag som beskrivs mer i detalj och som kan förväntas få en bety-
dande miljöpåverkan. Dessa är centrumbebyggelsen och omvandlingen av järnvägsom-
rådet samt industriexpansionen på jungfrulig mark söder om riksväg 23/37. Dessa förslag 
bör ligga till grund vid en uppföljning av planen och de miljöaspekter som ska övervakas 
särskilt är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/naturmiljöer. 

Omvandlingen av järnvägsområdet
I planförslaget läggs stor vikt vid det gamla järnvägsområdet i centrala Åseda. Det finns 
outnyttjade ytor med stor potential för byggnation av främst bostäder. Att utnyttja om-
rådet för bostadsbebyggelse är en del av kommunens planer om en befolkningsökning. 
Tidiga utredningar av området har visat att marken är kraftigt förorenad och i behov av 
sanering. Det rör sig om en påverkan av terrängen kring banspåret där föroreningen har 
uppstått till följd av underhåll av järnvägssyllarna. Den förorening som har påvisats består 
främst av arsenik, men även bly, krom och nickel.

Omvandlingen av järnvägsområdet kan således förväntas få betydande miljöpåverkan, 
men eftersom markföroreningen redan kommit till kommunens kännedom och sanerings-
arbetet för tillfället pågår är det inte sannolikt att det kommer att uppstå någon risk för 
människors hälsa och säkerhet. 
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Det betyder tvärtom att åtgärden kan förväntas få en betydande positiv miljöpåverkan 
eftersom den innefattar en sanering av förorenad mark. För att försäkra sig om att så är fal-
let även i framtiden och dra lärdom av de processer som föregick byggnationen ska denna 
åtgärd ligga till grund för en uppföljning av miljökonsekvensbeskrivningen. Den miljöpå-
verkan som främst ska följas upp är markföroreningar.

Det nya industriområdet
Uppvidinge kommun har planer på att förvärva mark söder om riksväg 23/37 i syfte att 
bygga ett nytt industriområde. Industrin i kommunen har de senaste åren haft en stark 
tillväxt och är i dagsläget i behov av mer mark, och en tillräcklig utbyggnad av befintliga 
industriområden bedöms inte vara möjlig.

Området består idag av en blandning av barr- och lövskog och det befinner sig inte i, eller 
i anslutning till, något naturområde som avses i 7 kap. miljöbalken eller ett annat område 
av särskild betydelse för miljön. Inom området finns dock ett antal fornlämningsområden 
som kan komma att påverkas av en framtida exploatering. Den föreslagna åtgärden kan 
förväntas få en betydande miljöpåverkan på landskapsbild/naturmiljö, trafik/buller och 
fornlämningar varför dessa miljöaspekter bör ligga till grund vid en uppföljning.

Alternativ
För att kunna bedöma planförslagets konsekvenser behövs alternativ att jämföra mot. När 
det gäller lokaliseringsalternativ har bedömningen gjorts att Åseda samhälle har två möjli-
ga utbyggnadsriktningar, en i nordlig riktning och en i sydlig. Vad gäller bostadsbebyggelse 
syftar planen främst till förtätning och komplettering av befintlig bebyggelse i samhället. 
Åseda är ett litet samhälle och en storskalig bostadsbebyggelse utanför befintlig bebyggel-
se är varken önskvärd eller nödvändig inom den tidsperiod planen anger. En utbyggnad 
av industrin är däremot både önskvärd och nödvändig, men försvåras i öster och väster av 
riksintressen för naturvård samt brist på mark. En utbyggnad av industrin i nordlig riktning 
är inte önskvärd med tanke på närheten till bostäder, Emmabodaåsen och vattenverket, 
samt eftersom det riskerar att påverka friluftslivet. Bedömningen är således att det inte är 
nödvändigt att ta fram fler lokaliseringsalternativ.

Kartan visar det område som är tänkt att utgöra det nya industriområdet.
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Om planen inte genomförs - nollalternativ
Eftersom bedömningen att fler lokaliseringsalternativ inte är nödvändiga har gjorts 
används nollalternativet som jämförelsealternativ till planförslaget. Ett nollalternativ 
beskriver en framtida situation om den föreslagna fördjupningen av översiktsplanen inte 
genomförs. Om planen inte genomförs är det troligt att anta att ingen, eller väldigt begrän-
sad, bebyggelse uppförs inom planområdet. Pågående markanvändning för bostadsbebyg-
gelse, verksamheter, kommunikation och industri fortsätter i samma omfattning som idag, 
med undantag för en del redan detaljplanerad industriexpansion i Östra industriområdet. 
Några av verksamheterna i Östra industriområdet är dock i behov av än större markan-
språk, mark som i dagsläget inte finns tillgänglig i området. Vattenförekomsterna Badebo-
daån och Emmabodaåsen hade förblivit opåverkade, alternativt förvärrade eftersom inga 
skyddsåtgärder hade genomförts.

Nollalternativ:
• Syftet med planen, det vill säga att utveckla Åseda och skapa ett attraktivt samhälle, 

hade gått förlorat.
• Den efterfrågan som finns på hyresrätter hade inte blivit tillgodosedd.
• Inga riksintressen påverkas.
• Fornlämningar och värdefull kulturmiljö hade inte påverkats av exploateringar.
• Normalspåret och järnvägsområdets barriäreffekt hade kvarstått.
• Växt- och djurliv inom planområdet hade inte påverkats av exploatering.
• Den utvecklingspotential som finns hos näringslivet och främst industrin hade inte 

tagits tillvara på.
• Centrala delar av Åseda skulle fortsatt sakna småstadskaraktär och möjligheten att ta 

sig fram med cykel eller till fots hade blivit oförändrad. 
• Markföroreningar i, eller i närheten av, områden där bostadsbebyggelse planeras hade 

inte blivit åtgärdade. 

Nulägesbeskrivning
För att få en bild av hur de föreslagna åtgärderna förhåller sig i relation till befintliga 
värden redovisas de båda i relation till varandra på följande kartor. Kartorna är uppdelade 
efter naturvärden/riksintressen och kulturvärden.

På sidorna efter följer sedan en bedömning av varje planförslag utefter de miljöaspekter 
som tidigare nämnts. 
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Miljökvalitetsmålen
Riksdagen har på nationell nivå fattat beslut om att införa 16 miljökvalitetsmål. Länssty-
relsen i Kronobergs län har regionalt anpassat, preciserat och konkretiserat de nationella 
miljökvalitetsmålen i ett regionalt miljömålsdokument, Regionala miljömål i Kronobergs 
län. Uppvidinge kommun har i arbetet med denna fördjupning av översiktsplanen tagit 
utgångspunkt i både länsstyrelsens dokument och kommunens egna miljömålsdokument, 
Miljömål i Uppvidinge kommun. Anledningen till att båda dokumenten används som under-
lag beror på att kommunens dokument är från 2006, medan länsstyrelsens är från 2013. 
För beskrivning av de nationella miljökvalitetsmålen hänvisas till länsstyrelsens dokument 
eller på www.miljomal.se.

De mål som berörs av planens föreslagna åtgärder är följande.

Begränsad klimatpåverkan
En stor del av planen syftar till att minska bilanvändningen i Åseda. Bland annat föreslås 
åtgärder på förtätning vid järnvägsområdet. Centrala gator som Järnvägsgatan och Olofs-
gatan ska byggas om och göras mer tillgängliga för cyklister och fotgängare. Dessa åtgärder 
kan på sikt bidra till minskade utsläpp av koldioxid och fossila bränslen, vilket hjälper till 
att uppfylla miljökvalitetsmålet.

En upprustad och mer attraktiv bussterminal med möjlighet till exempelvis cykelparkering 
under tak kan på sikt ge ett ökat resande med kollektivtrafiken vilket bidrar till att uppfylla 
miljökvalitetsmålet.

Giftfri miljö
Det finns idag områden i Åseda där risken för förorenad mark bedöms som hög. I planen 
finns förslag på bostadsbebyggelse, bland annat vid järnvägsområdet. I och med att ny 
bostadsbebyggelse uppförs kommer området att saneras och eventuellt förorenad mark 
att efterbehandlas, vilket bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet.

En storskalig industriexpansion kan riskera att områden som idag är giftfria utsätts för 
miljögifter. En sådan utveckling hade motverkat miljökvalitetsmålet, men genom att noga 
utreda verksamheters lämplighet och genom god tillsyn kan framtida föroreningar förhin-
dras.

Levande skogar
En del av de föreslagna åtgärderna i planen behöver ta skogsmark i anspråk för att kunna 
genomföras och riskerar således att motverka miljökvalitetsmålet. Framförallt gäller detta 
industriexpansionen söder om riksväg 23/37. En sådan åtgärd riskerar att påverka skogs-
markens biologiska mångfald, skyddade växt- och djurarter, natur- och kulturmiljövärden 
samt skogens värde för friluftslivet. Största hänsyn ska tas till dessa värden vid planeringen 
och genom strategiska placeringar av industrierna kan dessa värden i största möjliga mån 
skyddas och bevaras. 

Området består idag av en relativt ung skog med en blandning av löv- och barrträd. Enligt 
ett av målen i Miljömål i Uppvidinge kommun ska andelen lövskog i kommunen utgöra 
10 % av det totala virkesförrådet. Det betyder att hänsyn måste tas framförallt till befintlig 
lövskog för att inte motverka miljömålet.
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God bebyggd miljö
Flera av de föreslagna åtgärderna i planen syftar bland annat till att förtäta befintlig bebyg-
gelse i centrala Åseda, skapa säkrare trafikmiljö för cyklister och fotgängare samt skapa en 
mer stadsmässig bild av Åsedas centrum. Miljökvalitetsmålet En god bebyggd miljö har 
därför en stor betydelse för planens genomförande.

De föreslagna åtgärderna att bygga ut gång- och cykelvägar på gatorna Järnvägsgatan, 
Olofsgatan och Älghultsvägen bidrar till att uppfylla miljömålet.

Den föreslagna åtgärden att rusta upp bussterminalen och eventuellt flytta den något 
österut och söderut samt göra den mer tillgänglig för bland annat cyklister bidrar till att 
uppfylla miljömålet.

I planförslaget framgår det att kulturellt och historiskt värdefulla byggnader kopplade till 
järnvägen ska bevaras och att all ny bebyggelse ska ta hänsyn till kringliggande värdefulla 
byggnader och bebyggelsemiljöer. Detta bidrar till att uppfylla miljömålet.

De planerade grönstråken mellan befintliga natur- och grönområden samt längs Badebo-
daån bidrar till att uppfylla miljömålet.

Ett av syftena med byggnationen kring järnvägsområdet är att skapa ett varierat utbud av 
bostäder, arbetsplatser och service, vilket bidrar till att uppfylla miljömålet.

Grundvatten av god kvalitet
Åsedas invånare får sitt dricksvatten från grundvattentäkten Emmabodaåsen. En expansi-
on av Östra industriområdet kan påverka grundvattnets kvalitet, vilket motverkar miljömå-
let. Den i planen föreslagna åtgärden att upprätta ett vattenskyddsområde kring delar av 
Emmabodaåsen ger dock tydliga riktlinjer kring verksamheters lämplighet och kan på så 
sätt bidra till att uppfylla miljömålet.

Miljökvalitetsnormer
Det finns miljökvalitetsnormer för kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt. I 
planen är det främst miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas. Inom 
planområdet finns det två vattenförekomster med angivna miljökvalitetsnormer. Dels 
ytvattenförekomsten Badebodaån som rinner genom Åseda, dels grundvattentäkten Em-
mabodaåsen där delar av vattenförekomsten ligger under Åseda tätort.

Badebodaån har en måttlig ekologisk status och uppnår ej god kemisk status. Planen har 
tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på att inrätta en ekologisk kantzon längs 
lämpliga sträckor av ån. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kom-
mer vid ny bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvali-
tetsnormen uppfylls.

Emmabodaåsen har en god kvantitativ status och en otillfredsställande kemisk status. Pla-
nen har tagit hänsyn till detta och det finns ett förslag på att kommunen ska förklara vissa 
delar Emmabodaåsen som ett vattenskyddsområde.

Utredningar om skyddsområdets omfattning och verksamheters lämplighet kommer 
att krävas. Eventuella markföroreningar som påverkar vattnets kvalitet kommer vid ny 
bebyggelse att åtgärdas. Planen bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormen 
uppfylls.
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Sammanfattning av miljökonsekvensbeskrivningen
Planens huvudsakliga syfte är att stärka Uppvidinge kommuns största ort Åseda och skapa 
ett attraktivt samhälle med en gemensam framtidsvision. Det främsta syftet med planens 
föreslagna åtgärder är att förtäta de centrala delarna av Åseda med ny blandad bebyggelse, 
samt ge ortens starkt gående industri möjlighet att expandera.

Miljöbedömningen är av översiktlig karaktär och ytterligare utredningar och bedömningar 
kan komma att behövas i vissa av de föreslagna åtgärderna. Miljöaspekter som kan komma 
att påverkas mer än andra är luft- och markföroreningar, trafik/buller och landskapsbild/
naturmiljöer. De åtgärder som bedöms viktiga att följa upp och övervaka är omvandlingen 
av järnvägsområdet och det nya industriområdet söder om riksväg 23/37.

Bedömningen har gjorts att inga ytterligare lokaliseringsalternativ är nödvändiga och nol-
lalternativet används därför som jämförelsealternativ till planförslaget.

Miljöaspekter i övrigt som kan förväntas bli påverkade av de föreslagna åtgärderna är land-
skapsbild/naturmiljöer, kulturmiljö/fornlämningar, friluftsliv/rekreation/barriärer, växt- och 

djurliv, vatten/strandskydd, trafik/buller, luft- och markföroreningar och klimatfaktorer.

Planen berör och ämnar därför ta hänsyn till följande nationella miljökvalitetsmål: be-
gränsad klimatpåverkan, giftfri miljö, levande skogar, god bebyggd miljö och grundvatten 
av god kvalitet. Vad gäller miljökvalitetsnormer har bedömningen gjorts att det främst är 
miljökvalitetsnormer för vatten som kan komma att påverkas av planförslaget. Nödvän-
diga åtgärder är integrerade i planförslaget och ska ges företräde vid planläggning. Planen 
bedöms därför inte motverka till att miljökvalitetsnormerna för vatten uppfylls.

Förslag på åtgärder
Här ges en sammanfattning och konkretisering av de förslag på åtgärder som redogjorts 
för att förebygga, hindra eller motverka betydande negativ miljöpåverkan. Detta är åtgär-
der som särskilt ska beaktas i kommande detaljplaner.

• Planering av bebyggelse i områden där det är risk för markföroreningar ska alltid före-
gås av en utredning och en eventuell efterbehandling av marken.

• Vid planering i kulturellt värdefull miljö ska hänsyn tas till kringliggande byggnader 
och bebyggelsemiljö. 

• Vid förtätning av befintlig industrimark ska tillgänglighet och genomsläpplighet priori-
teras för att motverka barriäreffekter.

• Vid planering av centrala gator ska cyklister och fotgängare prioriteras. Framkomlig-
heten för bilister ska dock inte få en betydande negativ påverkan.

• Ny bebyggelse eller åtgärder som sker i anslutning till fornåkrar ska ha tillstånd för 
intrång och hänsyn ska tas.

• När skogsmark tas i anspråk ska konskvenserna för växt- och djurlivet, den biologiska 
mångfalden och friluftslivet minimeras.
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Miljökonsekvensbeskrivning av fördjupad 
översiktsplan för Åseda samhälle 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

miljökonsekvensbeskrivningen och den särskilda sammanställningen.  

Sammanfattning av ärendet 

Miljökonsekvensbeskrivningen har varit ute på samråd mellan 22 

september till 22 november. Under tiden har berörda parter samt 

allmänheten lämnats möjlighet att yttra sig. Inkomna synpunkter och 

förändringar som synpunkterna har föranlett har redovisats i en särskild 

sammanställning enligt 6 kap. 16 § miljöbalken. I den särskilda 

sammanställningen har även redovisats hur miljöaspekterna har integrerats 

i planen, skälen till att planen har antagits istället för de alternativ som varit 

föremål för överväganden och de åtgärder som avses vidtas för uppföljning 

och övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet av 

planen medför. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 12 september 2017, § 150 och 

beslutade att skicka miljökonsekvensbeskrivning av fördjupad 

översiktsplan över Åseda på samråd.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av planerare, 2018-01-16 

Miljökonsekvensbeskrivning för fördjupad översiktsplan för Åseda 

samhälle (antagandehandling), 2018-01-18 

Bilaga 3 - Särskild sammanställning, 2018-01-18 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Länsstyrelsen i Kronobergs län (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Lessebo kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Växjö kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Vetlanda kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Högsby kommun (efter kommunfullmäktiges beslut) 

Nybro kommun (efter kommunfullmäktiges beslut)   

 

Planerare 

Oskar Johansson 
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Tjänsteskrivelse om finansiering av ny design för 
extern webbplats 

Kommunkansliets förslag till beslut 

Finansiera ny design för extern webbplats, www.uppvidinge.se, med 

maximalt 200 000 kronor från Kommunstyrelsens centrala 

utvecklingsmedel. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge.se är Uppvidinge kommuns viktigaste kanal för information, 

kommunikation, samverkan och interaktivitet med våra invånare och 

besökare och är kommunens ansikte utåt. Uppvidinge.se ska visa upp 

Uppvidinge som en attraktiv och lockande kommun att besöka och bo och 

arbeta i. 

 

Vi behöver nu göra om design och struktur av webbplatsen för att stärka 

invånarnas och besökarnas möjligheter att interagera med kommunen och 

ta del av information på ett enkelt och tillgängligt sätt. 

 

Vår befintliga externwebb är undermålig ur flera aspekter: 

 

- Den uppfyller inte de krav som ställs i ”EU-direktivet om tillgänglighet 

avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer” 

som blir svensk lag senast i september 2018 – se bilaga Webbdirektivet 

översikt och https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/ . Offentliga 

myndigheters webbplatser som inte uppfyller tillgänglighetskraven 

kommer att riskera vite. 

- Webbplatsen är inte responsiv, vilket sedan flera år tillbaka är standard 

och även ett krav enligt ovan nämnda EU-direktiv och kommande 

lagstiftning. 

- Den har ett omodernt gränssnitt/utseende och är plottrig och svårläst. 

- Uppvidinge.se ligger i botten i SKL:s självgranskningsundersökning 

”Information till alla 2017”. Se bilaga Information till alla 2017 och länk: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webb

undersokninginformationtillalla2017.12597.html (klicka på 

Sammanställning: granskning av webbinnehåll 2017 (Excel, nytt fönster)). 

 

Med anledning av ovanstående måste vi göra om uppvidinge.se. 

Vi kommer att behålla samma publiceringsverktyg som vi har idag, 

SiteVision. Av extern webbyrå köper vi genom direktupphandling in hjälp 

http://www.uppvidinge.se/
https://webbriktlinjer.se/lagkrav/webbdirektivet/
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webbundersokninginformationtillalla2017.12597.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webbundersokninginformationtillalla2017.12597.html
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med utformning av design, struktur och mallar. Kommunikationsansvarig 

och webbadministratör leder arbetet och ansvarar för kontakt med 

webbyrå. 

  

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunkansliet och IT- och upphandlingsavdelningen räknar med en 

kostnad på maximalt 400 000 kronor. Hälften (max 200 000 kronor) 

finansieras ur kommunchefens budget för utveckling och hälften (max 

200 000 kronor) finansieras, enligt förslag, av Kommunstyrelsens centrala 

utvecklingsmedel). 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig 2018-01-17 

Webbdirektivet översikt, Post- och telestyrelsen, PTS, januari 2018 

Webbgranskning Information till alla, Sveriges kommuner och landsting, 

SKL, 2017-11-21, länk: 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webb

undersokninginformationtillalla2017.12597.html (klicka på 

Sammanställning: granskning av webbinnehåll 2017 (Excel, nytt fönster)) 

Information till alla 2017, Sveriges kommuner och landsting, SKL, 2017-11-

21  

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 

IT- och upphandlingsavdelningen 

Ekonomiavdelningen   

 

 

Anna Tigerström 

Kommunikationsansvarig 

 

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webbundersokninginformationtillalla2017.12597.html
https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webbundersokninginformationtillalla2017.12597.html


Webbdirektivet – översikt 

Sedan den 2 december 2016 står det klart att alla EU-länder ska få lagar som syftar 
till ökad digital tillgänglighet för alla användare, inklusive personer med 
funktionsnedsättning. Då publicerades nämligen EU-direktivet (2016/2102) om 
tillgänglighet avseende offentliga myndigheters webbplatser och mobila applikationer 
i EU:s officiella tidning. Senast den 23 september 2018 ska lagarna finnas på plats i 
medlemsstaterna. 

Här är en förenklad sammanfattning av direktivet. 

Vilka omfattas av de kommande lagarna? 
Myndigheter, landsting, kommuner och andra aktörer som klassas som 
offentligrättsliga organ, dvs. aktörer som anses vara en upphandlande myndighet, 
med några undantag, ska uppfylla kraven.  

Vilka är kraven? 
De aktörer som omfattas ska: 

1. Utforma sina webbplatser, appar och dokument som sprids via dessa, så att de 
uppfyller den europeiska standarden för tillgänglighetskrav lämpliga för 
upphandling av IKT (EN 301 549). Detta innebär för webbplatser att de ska 
följa webbriktlinje R1. Följ WCAG 2.0 nivå AA. Detta har Vägledningen för 
webbutveckling rekommenderat sedan 2012, men snart blir det alltså ett 
lagkrav. EU-direktivet gör några undantag, men vilka undantag (eller tillägg) 
som görs i svensk lag är ännu oklart. 

2. Erbjuda användare möjlighet att påtala brister i förhållande till ovanstående 
och begära att få det åtgärdat, och möjlighet att begära ut information som 
undantagits i punkt 1. 

3. Regelbundet publicera ett tillgänglighetsutlåtande (enligt en mall som EU-
kommissionen ska ta fram), som redovisar hur man uppfyller punkt 1, länk till 
kommentarsfunktionen som beskrivs i punkt 2 ovan, samt länk till den instans 
som ska ha tillsynsansvar. 

De nationella lagarna kan komma att ställa ytterligare krav, men ovanstående 
minimikrav ska vara gemensamma för hela EU. 

När börjar kraven gälla? 

 Nya webbplatser ska uppfylla kraven från och med den 23 september 2019. 
 Befintliga webbplatser (de som offentliggjorts innan lagen börjar gälla), samt 

tidsberoende media (video mm) ska uppfylla kraven från och med den 23 
september 2020. 

 Publika appar ska uppfylla kraven från och med 23 juni 2021. 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2016.327.01.0001.01.ENG&toc=OJ:L:2016:327:TOC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0024&qid=1485941711840#d1e2147-65-1
https://webbriktlinjer.se/r/1-utga-fran-wcag-2-0-niva-aa/


Observera att nya upphandlingsregler infördes i januari 2017, som ställer ungefär 
samma krav då man upphandlar något som rör webb eller appar och som ska 
användas av fysiska personer. 

Tänk på att det tar tid att planera, genomföra och följa upp åtgärder och 
utvecklingsinsatser. 

Genomförande i Sverige 
2017-11-28: Nu finns regeringens förslag Ds 2017:60 Genomförande av 
webbtillgänglighetsdirektivet publicerat. Remisstiden går ut den 27 februari 2018. 

Källa: PTS, www.webbriktlinjer.se 

 

http://www.upphandlingsmyndigheten.se/upphandla/ny-lagstiftning/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/11/ds-201760/
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2017/11/ds-201760/


Information till alla
EN GRANSKNING AV KOMMUNERNAS  
WEBBPLATSER 2017 

https://skl.se/




Information till alla
EN GRANSKNING AV KOMMUNERNAS 
WEBBPLATSER 2017



Upplysningar om innehållet:
Leif Eldås, leif.eldas@skl.se
 
© Sveriges Kommuner och Landsting, 2017
Beställningsnummer: 5458
Foto: SKL:s bildarkiv
Produktion: Advant Produktionsbyrå



Förord

SKL har sedan flera år tillbaka årligen undersökt innehåll och kvali-
teten på den information som finns på kommunernas webbsidor. Ut-
gångspunkten har varit att se på den information som finns på webben 
utifrån medborgarens perspektiv. Finns det enkel och relevant informa-
tion som medborgaren rimligen kan förvänta sig, som till exempel 
vilka förskolor som finns i kommunen, vilka öppettider som återvin-
ningsstationen eller biblioteket har och hur man ansöker om hjälp 
inom äldreomsorgen? 

Totalt har vi använt dryga 250 frågor som berört flertalet av kommu-
nens verksamhetsområden. Den ursprungliga uppsättningen av webb-
frågor togs fram och testades under ett flerårigt arbete där över 200 
kommuner deltog. Företrädare för ledande politiker och tjänstemän 
granskade dessa frågor i 28 olika nätverk. Undersökningens resultat är 
en del av kvalitetsmätningen Kommuns Kvalitet i Korthet.

Webbundersökningarna har väsentligt bidragit till att utveckla kom-
munernas webbplatser utifrån ett medborgarperspektiv.  Det har bland 
annat visat sig i att resultaten har förbättrats år för år. Utvecklingen 
har varit så positiv att den ursprungliga externa undersökningen inte 
blivit tillräckligt utmanande. Många kommuner låg redan i toppen av 
vad som kunde uppnås.  Med åren har frågor därmed kommit att bytas 
ut och kraven höjas. Detta har genomförts regelbundet i dialog med 
landets kommuner.

I 2017 års undersökning har ingen extern undersökning genomförts. 
Den självgranskande delen av kommunens egna webbsidor har haft 
samma underlag som 2016 års undersökning.

Stockholm i november 2017

Lennart Hansson
Sektionschef
Avdelningen för ekonomi och styrning

Sveriges Kommuner och Landsting
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Varför är information på webben viktig?
Informationen till medborgarna har med åren fått 
en allt större betydelse inom den offentliga sektorn. 
Fler söker informationen via internet och förväntas 
hitta information och svar på sina frågor på kom-
munens webbplats.

Det finns en förväntning från medborgarna att 
informationen ska vara lättillgänglig, begriplig och 
att svar på de vanligaste frågorna enkelt kan hittas 
på webbplatsen. Ett telefonsamtal under kontors-
tid ska kunna undvikas genom att svaret finns på 
webbplatsen eller att själva tjänsten finns att tillgå 
efter kontorstid. Samtidigt förväntas att utbudet 
av tjänster som kommunen, landstinget och regio-
nen tillhandahåller ges i en samlad och överblick-
bar bild. Den ska spegla vad som finns att tillgå och 
vilka service- eller kvalitetsnivåer som erbjuds.

En ökad valfrihet inom kommuner, landsting 
och regioner förutsätter även en förbättrad infor-
mation som är anpassad till medborgarens krav 
på information. Detta underlättar rationella val 
och förhindrar framtida missförstånd. Dessa för-
väntningar kan sammanfattas i begreppet bättre 
service.

Ett annat skäl är att ett framtida samhälle med 
leverans av välfärdstjänster förutsätter att med-
borgarna har en ökad delaktighet i utformning, 
påverkan och beslut. Detta är vad vi i dag kallar 
en ökad medborgardialog. Ett sådant deltagande 
förutsätter en god information om vad som finns 

och pågår inom den politiska sfären i kommunen, 
landstinget, regionen och inom tjänstesektorn. 
Informationen är i detta sammanhang verktyget 
för att öppna upp kommunen för medborgaren 
och göra hen delaktig och medskapande. Därmed 
kan informationen ses som en förutsättning för 
delaktighet, en demokratisk fråga.

Många kommuner har även betraktat informa-
tionen som en viktig del i utformningen av kom-
munens profil/image. Informationen på webben 
är kommunens ansikte utåt och ofta den första 
kontaktvägen till kommunen. En bristfällig infor-
mation skapar en negativ bild av vad kommunen 
kan erbjuda. Bra information skickar istället en 
positiv signal till eventuellt nyinflyttade och skapar 
även stolthet för anställda och medborgare i den 
egna kommunen.

Genom webbplatsen kan information snabbt 
förmedlas och uppdateras på ett enkelt och kost-
nadseffektivt sätt. I takt med utvecklingen ökar 
ständigt kraven och förväntningarna på webbplat-
sen från medborgare, press, organisationer etc. 
Svenskt Näringslivs återkommande undersök-
ningar, fackföreningarnas undersökningar med 
flera kan ses som ett tecken på detta. Den informa-
tion som saknades igår kan idag hittas på de flesta 
webbplatserna. Det kräver att vi ständigt måste 
utveckla och hålla detta medium aktuellt och att 
innehållet motsvarar förväntningar och behov.
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Varför är information på webben viktig? 

Bakgrund

Under 2009 lät SKL ett externt team av studenter 
granska alla kommuners webbplatser utifrån dryga 
250 vanliga medborgarfrågor. Genom undersök-
ningen ville vi få en ögonblicksbild av läget. Vi ville 
också ta fram underlag för ett fortsatt lokalt för-
bättringsarbete. Resultaten togs emot väl av kom-
munerna och önskemål restes på uppföljningar 
som sedan har genomförts årligen från 2010–2015. 
Många kommuner har sedan början av undersök-
ningarna genomfört stora förbättringar av infor-
mationen på sina webbsidor. Trots att undersök-
ningen vässades 2012 fortsätter förbättringarna. 
2014 vässades undersökningen ytterligare genom 
ett tillägg om frågor som rör webben utifrån ett 
företagsperspektiv. Den genomsnittliga svarsfrek-
vensen är idag ca 80 % av alla dryga 250 frågor och 
det är många kommuner som närmar sig 100 %. 

2017 års undersökning

Det var huvudskälet till varför vi 2016 omprövade 
hur vi framöver ska hantera undersökningen. Vi 
beslöt att fortsätta undersökningen för att den 
uppskattas så mycket av kommunerna men sam-
tidigt göra den som en självskattning. Genom 
självskattningen får kommunen en speciell kun-
skap och insikt eftersom man gör det själv och 
ingen annan. Samtidigt är det alltid problematiskt 
med denna modell eftersom den mycket sällan 
blir komplett, dvs. med alla kommuner. Detta kan 
ses som ett mindre problem eftersom det ligger i 
kommunens eget intresse att genomföra under-
sökningen och därmed få ett underlag för förbätt-
ringar. Vill man av olika skäl inte delta så kan man 
givetvis avstå. När vi nu summerar deltagande för 
de två åren så har det varit långt över förväntan. 
Över 240 kommuner har lämnat in sina resultat. 
Något som starkt tyder på uppskattning av under-
sökningsmodellen. 

Det har även kommit in en del synpunkter kring 
en del frågor som ställs och hur dom formuleras. 
Bedömningen är att det behövs genomföras en 
uppdatering av frågebatteriet om undersökningen 
ska genomföras 2018.

tabell 1. De 22 kommuner med bäst resultat

Kommun Andel (%) av max-poäng

Hammarö 98 %

Ljusdal 97 %

Forshaga 97 %

Gullspång 96 %

Sandviken 96 %

Mariestad 96 %

Helsingborg 96 %

Västerås 95 %

Norrköping 95 %

Ale 94 %

Eskilstuna 94 %

Täby 94 %

Uddevalla 94 %

Malmö 94 %

Kristianstad 94 %

Sunne 94 %

Nacka 93 %

Lidingö 93 %

Piteå 93 %

Simrishamn 93 %

Kävlinge 93 %

Timrå 93 %

Samtliga kommuners sammanlagda resultat finns 
i bilagan på sid. 9.

Detaljerade resultat för varje kommun finns i en 
Excel fil på www.skl.se.

Vi vill dessutom rikta ett stort tack till alla kom-
muner som deltagit i årets undersökning och hoppas 
att det har varit till nytta.

https://skl.se/demokratiledningstyrning/medborgardialogdelaktighet/webbundersokninginformationtillalla2017.12597.html
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Kommun Andel (%) av max-poäng

Hammarö 98 %

Ljusdal 97 %

Forshaga 97 %

Gullspång 96 %

Sandviken 96 %

Mariestad 96 %

Helsingborg 96 %

Västerås 95 %

Norrköping 95 %

Ale 94 %

Eskilstuna 94 %

Täby 94 %

Uddevalla 94 %

Malmö 94 %

Kristianstad 94 %

Sunne 94 %

Nacka 93 %

Lidingö 93 %

Piteå 93 %

Simrishamn 93 %

Kävlinge 93 %

Timrå 93 %

Skellefteå 92 %

Uppsala 92 %

Hässleholm 92 %

Södertälje 92 %

Gotland 92 %

Trollhättan 91 %

Gnesta 91 %

Karlstad 91 %

Tanum 91 %

Leksand 91 %

Säffle 91 %

Nynäshamn 90 %

Kommun Andel (%) av max-poäng

Hagfors 90 %

Karlskoga 90 %

Landskrona 90 %

Huddinge 90 %

Kil 90 %

Storuman 90 %

Linköping 90 %

Orust 90 %

Hällefors 90 %

Ludvika 90 %

Svedala 89 %

Sölvesborg 89 %

Hallsberg 89 %

Halmstad 89 %

Österåker 89 %

Örnsköldsvik 89 %

Lerum 89 %

Höganäs 89 %

Gnosjö 89 %

Vänersborg 89 %

Kungsbacka 88 %

Staffanstorp 88 %

Värmdö 88 %

Eda 88 %

Älmhult 88 %

Ljusnarsberg 88 %

Söderhamn 88 %

Östersund 88 %

Malung-Sälen 88 %

Göteborg 88 %

Tyresö 88 %

Götene 88 %

Motala 88 %

Karlshamn 87 %

tabell 2. Sammanlagda resultatet i Självskattningstabellen 
Detaljerade resultat för varje kommun finns i en Excel fil på www.skl.se/informationtillalla

BILAGA 

Sammanlagda resultatet 
i Självskattningstabellen
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Bilaga. Sammanlagda resultatet i Självskattningstabellen 

Kommun Andel (%) av max-poäng

Kramfors 87 %

Skara 87 %

Kungälv 87 %

Upplands Väsby 87 %

Lund 87 %

Falun 87 %

Härryda 86 %

Grästorp 86 %

Gislaved 86 %

Nybro 86 %

Robertsfors 85 %

Örebro 85 %

Ekerö 85 %

Ljungby 85 %

Ronneby 85 %

Höör 85 %

Partille 85 %

Bjuv 85 %

Nykvarn 84 %

Sala 84 %

Skövde 84 %

Enköping 84 %

Luleå 84 %

Håbo 84 %

Laholm 84 %

Vaggeryd 84 %

Eksjö 84 %

Smedjebacken 84 %

Arvika 83 %

Lessebo 83 %

Tibro 83 %

Ulricehamn 83 %

Skurup 83 %

Östhammar 83 %

Lilla Edet 83 %

Hjo 82 %

Arboga 82 %

Fagersta 82 %

Järfälla 82 %

Trosa 82 %

Töreboda 82 %

Umeå 82 %

Åtvidaberg 81 %

Danderyd 81 %

Båstad 81 %

Katrineholm 81 %

Kommun Andel (%) av max-poäng

Jönköping 81 %

Svalöv 81 %

Värnamo 81 %

Hallstahammar 80 %

Karlskrona 80 %

Hylte 80 %

Berg 80 %

Strömsund 80 %

Svenljunga 80 %

Sollentuna 80 %

Bromölla 79 %

Botkyrka 79 %

Stenungsund 79 %

Mölndal 79 %

Burlöv 79 %

Haparanda 79 %

Västervik 79 %

Stockholm 79 %

Finspång 79 %

Alingsås 79 %

Hultsfred 79 %

Klippan 78 %

Munkfors 78 %

Strängnäs 78 %

Sundsvall 78 %

Lidköping 78 %

Varberg 78 %

Kungsör 78 %

Nyköping 78 %

Lomma 77 %

Åstorp 77 %

Mora 77 %

Ängelholm 77 %

Vetlanda 77 %

Kalix 76 %

Kalmar 76 %

Sjöbo 76 %

Rättvik 76 %

Årjäng 76 %

Örkelljunga 76 %

Öckerö 76 %

Torsås 76 %

Flen 75 %

Grums 75 %

Osby 75 %

Oskarshamn 75 %
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Kommun Andel (%) av max-poäng

Lysekil 75 %

Torsby 75 %

Mjölby 75 %

Tranemo 75 %

Övertorneå 75 %

Haninge 75 %

Vindeln 75 %

Ystad 74 %

Sävsjö 74 %

Vallentuna 74 %

Alvesta 74 %

Bollebygd 74 %

Dals-Ed 73 %

Norsjö 73 %

Mönsterås 73 %

Markaryd 73 %

Älvkarleby 73 %

Oxelösund 73 %

Malå 72 %

Trelleborg 72 %

Laxå 72 %

Tomelilla 72 %

Upplands-Bro 72 %

Sigtuna 72 %

Mark 71 %

Mullsjö 71 %

Tidaholm 71 %

Åmål 71 %

Hedemora 71 %

Lekeberg 71 %

Vingåker 71 %

Askersund 70 %

Ånge 70 %

Essunga 70 %

Filipstad 70 %

Karlsborg 70 %

Bengtsfors 70 %

Vara 69 %

Falkenberg 68 %

Vellinge 68 %

Ydre 68 %

Tingsryd 68 %

Vårgårda 68 %

Vaxholm 68 %

Borås 67 %

Norrtälje 67 %

Kommun Andel (%) av max-poäng

Arjeplog 67 %

Kumla 67 %

Habo 66 %

Heby 66 %

Kristinehamn 66 %

Köping 66 %

Munkedal 65 %

Östra Göinge 65 %

Vännäs 64 %

Söderköping 64 %

Älvdalen 64 %

Lindesberg 63 %

Uppvidinge 62 %

Åre 62 %

Sundbyberg 62 %

Avesta 62 %

Överkalix 61 %

Mörbylånga 61 %

Kiruna 61 %

Bjurholm 61 %

Krokom 61 %

Säter 60 %

Aneby 59 %

Norberg 58 %

Perstorp 57 %

Lycksele 56 %

Olofström 55 %

Sorsele 52 %

Vansbro 52 %

Åsele 51 %

Knivsta 48 %

Orsa 47 %

Pajala 40 %
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Information till alla
EN GRANSKNING AV KOMMUNERNAS WEBBPLATSER 2017

För nionde året i rad har Sveriges Kommuner och Landsting genomfört webbunder- 
sökningen ”Information till alla” för att undersöka innehåll och kvalitet på kommunernas 
webbplatser.

Undersökningarna har väsentligt bidragit till att utveckla kommunernas webbplatser  
utifrån ett medborgarperspektiv. Det har bland annat visat sig genom att resultaten  
förbättrats år för år.

Under perioden juni till oktober 2017 skattade över 240 kommuner själva om det gick att hitta 
svar via kommunens webbplats på de 256 frågor som har ställts även i tidigare undersökningar. 
Det har handlat om frågor om till exempel vilka förskolor som finns i kommunen, öppettider på 
återvinningsstationen eller hur man ansöker om hjälp inom äldreomsorgen.

Beställningsnummer: 5458
Beställ eller ladda ner på webbutik.skl.se
Post: 118 82 Stockholm | Besök: Hornsgatan 20
Telefon: 08-452 70 00 | www.skl.se

https://skl.se/


 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-02-13 
Referens 

KS 2018-000032 

  

 

 

Samhällsserviceförvaltningen 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken 2 Mobil: 073-344 72 38  

anna.lidholm@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

Förvärv av del av fastigheten Kållehylte 1:6 i Uppvidinge 
kommun 
 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att förvärva 44 hektar av 

fastigheten Uppvidinge Kållehylte 1:6 för en köpekilling av 6 160 000 kronor 

på de villkor som framgår av bilagt förslag till köpekontrakt.   

Sammanfattning av ärendet 

Åseda är kommunens största ort och fyller till viss del funktionen som 

centralort. För att ge Åseda möjlighet att växa och få en positiv utveckling 

krävs en samsyn över mark och vattenanvändningen i samhället samt en 

gemensam vision och målsättning för orten. För att möte detta behov har ett 

förslag till fördjupad översiktsplan (FÖP) för Åseda samhälle arbetats fram, 

Dnr 2017-000133.  

Efter kommunfullmäktiges antagande kommer FÖP:en att utgöra det 

strategiskt styrande dokumentet vid planering och exploatering  och således 

vara vägledande vid framtida ställningstaganden och prioriteringar. 

Målsättningen är även att FÖP ska kunna utgöra ett stöd och inspiration för 

Åsedas invånare och företagare.  

I förslaget till FÖP konstateras att efterfrågan på industrimark är stor i Åseda 

och att det är svårt att erbjuda mark för nyexploatering. Västra 

industriområdet är att betrakta som fullt utbyggt och området begränsas av 

banvallen i söder, ån i norr samt naturmark i väster. 

I Östra industriområdet finns vissa möjligheter för företagen att utvecklas 

inom redan befintliga detaljplaner. Expansionsmöjligheter finns i södra delen 

av Östra industriområdet med bra skyltläge utmed riksväg 23/37. För att 

möjliggöra nyexploateringar på södra sidan av riksväg 23/37 och kunna möta 

industrins expansionsbehov krävs emellertid att kommunen förvärvar och 

planlägger mark. 

För att möta efterfrågan på industrimark på södra sidan av riksväg 23/37 

träffade kommunen 2016-10-20 en överenskommelse om fastighetsreglering 
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med fastighetsägaren till fastigheten Uppvidinge Kållehylte 1:6, innebärande 

att ett område om ca 44 hektar skulle överföras till kommunens angränsande 

fastighet genom fastighetsreglering, för en ersättning motsvarande 10 kr/kvm. 

En handpenning om 440.000 kr erlades i samband med att överenskommelsen 

träffades.  

Enligt den träffade överenskommelsen sker kommunens tillträde till 

markområdet när fastighetsregleringen vinner laga kraft. Någon 

fastighetsreglering har emellertid inte kunnat genomföras. Lantmäteri-

myndigheten har förklarat förrättningen vilande i avvaktan på att detaljplan 

för området tas fram. Eftersom kommunen sålunda ännu inte tillträtt 

markområdet saknar kommunen möjlighet att förfoga över detsamma, 

exempelvis genom att sälja hela eller delar av marken vidare.  

Samhällsserviceförvaltningens förslag  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att den tidigare träffade överenskommelsen om 

fastighetsreglering ersätts med framförhandlat förslag till köpekontrakt, 

bilaga 1.    

Kontraktsförslaget skiljer sig åt innehållsmässigt i förhållande till den tidigare 

överenskommelsen om fastighetsreglering på två punkter: 

1. Tillträdet till markområdet föreslås ske redan när 

kommunfullmäktiges beslut att godkänna avtalet vinner laga kraft 

istället för den senare tidpunkt när fastighetsregleringen vinner laga 

kraft;  och  

2. Köpeskillingen föreslås justeras från 10 kr/kvm till 15 kr/kvm, vilket 

speglar markens markandsvärde och motsvarar kommunfullmäktiges 

taxa vid försäljning av industrimark.  

Liksom tidigare överenskommelse om fastighetsreglering är nu föreslaget 

kontraktsförslag befriat från stämpelskatt. Markområdet kommer att regleras 

in i kommunens intilliggande fastighet Åseda 12:1.          

Beslutsunderlag 

KÖPEKONTRAKT, Förvärv av Industrimark 

Ekonomiska konsekvenser 

Köpeskillingen för markområdet uppgår till 6.160.000 kr, efter avdrag för 

redan erlagd handpenning på 440.000 kr, att täckas ur kommunstyrelsens 

anvisade investeringsmedel för industriområde.  
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Beslutet skickas till 

Lars Erik Håkansson 

Ekonomiavdelningen 

 

 

 

 

Anna Liedholm      

Förvaltningschef, Samhällsserviceförvaltningen 
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Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner avtalsförslaget mellan Uppvidinge kommun 

och Trafikverket.  

Sammanfattning av ärendet 

Profilgruppen Extrusions AB har erhållit beslut om förhandsbesked för en 

ny industribyggnad på fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23. 

Området är i dagsläget inte detaljplanelagt och det finns endast en mindre 

skogsväg som ansluter området till riksväg 23. Denna skogsväg är tänkt att 

fungera som huvudsaklig anslutning under byggtiden och fram till dess att 

en permanent och varaktig anslutning till området finns. För att säkerställa 

att en permanent och långsiktigt hållbar väganslutning anläggs inom rimlig 

tid samt att den tillfälliga väganslutningen återställs i ursprungligt skick 

avser Uppvidinge kommun ingå i ett avtal om medfinansiering och 

samverkan med Trafikverket.  

Syftet med avtalet är att principiellt reglera och tydliggöra respektive parts 

åtaganden och ansvar för att få till stånd en framtidssäkrad väganslutning 

till nytt verksamhetsområde som kommunen avser utveckla på fastigheten 

Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23. Samverkansavtalet innebär i huvudsak 

följande: 

 Trafikverket godtar att en tillfällig väganslutning till väg 23 anläggs 

för att möjliggöra en snabb etablering av Profilgruppens nya 

anläggning. 

 Kommunen förbinder sig att snarast möjligt planera för och anlägga 

en permanent och långsiktigt hållbar väganslutning till nytt 

industriområde som inkluderar fastigheten Kållehylte 1:6 söder om 

riksväg 23. Denna permanenta väganslutning skall vara färdigställd 

så snart som möjligt, dock senast inom 3 år från detta avtals 

undertecknande.  

Samverkansavtalet kommer att följas av ett genomförandeavtal när samtliga 

erforderliga utredningar och kostnadsberäkningar är genomförda och 

kostnaderna kända.  

Ekonomiska konsekvenser 

Samtliga åtgärder som berör avtalet är föranledda av Uppvidinge kommuns 

exploatering av nytt verksamhetsområde söder om riksväg 23. Med 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-01-16 
 

KS 2017-000353 
Sida 

2(2) 
 

 

anledning härav har kommunen hela kostnadsansvaret för genomförandet 

av samtliga beskrivna åtgärder som avtalet omfattar.  

De åtgärder som avses och som Uppvidinge kommun ska finansiera 

omfattar: 

 Anläggning av tillfällig väganslutning till fastigheten Kållehylte 1:6 

från riksväg 23 samt underhåll av densamma under byggtiden, 

eller fram till dess att en permanent väganslutning finns.  

 Borttagning och återställning av tillfällig väganslutning. 

 Anläggning av permanent väganslutning till fastigheten Kållehylte 

1:6 via en vägport under riksväg 23. 

Beslutsunderlag 

Medfinansiering och samverkansavtal Väganslutning Kållehylte 

industriområde i Åseda, 2018-01-24 

Tjänsteskrivelse av samhällsservicechef, 2018-01-16 

Beslutet skickas till 

Vägverket 

 

 

Anna Liedholm 

Förvaltningschef
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Ärendenummer 

Trafikverket TRV-xxxx:xxxx 

Xxx xxx 

  

  
 

   

 

Medfinansiering och samverkansavtal  
Väganslutning Kållehylte industriområde i Åseda   
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Detta avtal avser byggande för åtgärder och innefattar: 

☒ Medfinansiering från annan part till statlig infrastruktur 

☐ Samfinansiering med olika statliga anslag/finanser 

☐ Samverkan där respektive part äger sin anläggning och finansierar sin del 

☒ Samverkan där annan part äger och finansierar sin anläggning och Trafikverket 
- bevakar genomförandet när anläggningen är i anslutning till statens anläggning, 

eller 
- får i uppdrag att genomföra åtgärden 

 
Mellan nedanstående parter träffas härmed avtal om medfinansiering och samverkan enligt följande: 

§1 Parter 

Trafikverket, region Syd org.nr. 202100-6297, 781 89 Borlänge, nedan Trafikverket 
 
Uppvidinge kommun, org.nr.212000-0605, Box 59, 364 21 Åseda, nedan Kommunen 

§2 Syfte och bakgrund 

Syftet med detta avtal är att reglera och tydliggöra respektive parts åtagande för att få till stånd en 
framtidssäkrad väganslutning till nytt verksamhetsområde som kommunen avser utveckla på 
fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23. Som inledning på området exploatering avser 
kommunen inleda med en tidig etablering på en begränsad del av fastigheten bland annat med hjälp av 
en tillfällig väganslutning till det kommande industriområdet. 
 
Kommunen har nyligen antagen fördjupad översiktsplan för Åseda tätort pekat ut området söder om 
rv 23 som lämpligt område för utveckling av ett kommande verksamhetsområde. 

§3 Tidigare avsiktsförklaring eller avtal avseende medfinansiering och samverkan  

Parterna har inte tidigare tecknat avsiktsförklaring eller avtal om den aktuella åtgärden. 
 
 

§4        Övergripande överenskommelse 
Parterna enas om att följande övergripande principer skall gälla för utbyggnad av väganslutningar till 
det nya verksamhetsområdet vid Kållehylte i Åseda. 
 
Trafikverket godtar att en tillfällig väganslutning till väg 23 anläggs för att möjliggöra en snabb 
etablering av Profilgruppens nya anläggning på fastigheten Kållehylte 1:6 med villkor som anges i 
tidigare lämnat yttrande.  
 
Kommunen förbinder sig att snarast möjligt planera för och anlägga en permanent och långsiktigt 
hållbar väganslutning till nytt industriområde som inkluderar fastigheten Kållehylte 1:6 söder om väg 
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23. Denna permanenta väganslutning skall vara färdigställd så snart som möjligt, dock senast inom 3 
år från detta avtals undertecknande. 

§5  Beskrivning av åtgärder  

Parterna enas om att de övergripande principerna som anges i §4 skall förverkligas genom att följande 
åtgärder vidtas:  
 
Steg 1  
Kommunen prövar som lokaliseringsärende en inledande industribyggnation av Profilgruppen på 
fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23.  
 

 Åtgärder som i detta skede berör statlig infrastruktur 
Trafikverket godtar att en tillfällig väganslutning till väg 23 anläggs och används under 
begränsad tid för profilgruppens anläggning förutsatt att de villkor om anslutningens 
utformning och placering uppfylls som Trafikverket lämnar i samband med ansökan om 
tillstånd till anslutning.  

 

  Åtgärder som i detta skede berör kommunal infrastruktur 
Kommunen anlägger tillfällig anslutningsvägför industrietableringen till väg 23 =Åtgärd 1 

 
Steg 2  
Kommunen förbinder sig att inom tre år från detta avtals undertecknande ordna en permanent och 
långsiktig väganslutning till ett nytt verksamhetsområde söder om väg 23 som också inkluderar 
fastigheten Kållehylte 1:6. Denna väganslutning genomförs och utformas till en början enligt något av 
alternativ A eller B nedan. På sikt är avsikten verksamhetsområdet söder om väg 23 skall kunna 
angöras enligt både alternativ A och B. 
 
Alternativ A 
 
Kommunen detaljplanelägger ett större verksamhetsområde söder om riksväg 23 och området 
trafikmatas via en planskild vägförbindelse (kommunal gata) som byggs på lämplig plats under väg 23 
mellan Järnvägsgatan/Östra Industrivägen och verksamhetsområdet söder om väg 23. Genom att 
pröva den planskilda förbindelsen i detaljplan bedöms det inte krävas någon vägplan för att anlägga en 
vägport under väg 23. När porten färdigställts så trafikmatas det framtida verksamhetsområdet söder 
om riksvägen genom porten och via Järnvägsgatan/Östra Industrivägen. Vägporten skall byggas i 
fullhöjd och med en bredd anpassad till anslutande gatubredd och med hänsyn till cyklisters behov. 
 
Ett särskilt genomförandeavtal tecknas parterna emellan inför byggandet av den planskilda passagen, 
då bättre underlag finns om var och hur denna förbindelsepunkt skall genomföras. Den tillfälliga 
anslutningen stängs när alternativ anslutningsväg ordnats senast tre år efter detta avtals tecknande. 
 

 Åtgärder som i detta skede berör statlig infrastruktur = Åtgärd 2A 
o Anlägga port för planskild förbindelseväg under väg 23 
o Stängning av tillfällig väganslutning till väg 23 för verksamhetsetablering söder om 

riksvägen. 
 

  Åtgärder som i detta skede berör kommunal infrastruktur = Åtgärd 3A 
o Anlägga erforderliga kommunala gator och övrig infrastruktur såsom VA med mera 

för verksamhetsområdets utbyggnad inklusive gata genom porten under riksväg 23. 
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Alternativ B 
 
Kommunen detaljplanelägger ett större verksamhetsområde söder om riksväg 23. I planförslaget ingår 
dels ny gatuanslutning fram till Älghultsvägen/väg 964 och dels ny cykelförbindelse till befintlig GC-
port väster om väg 964.  
 

 Åtgärder som i detta skede berör statlig infrastruktur = Åtgärd 2B 
o Ny gatuanslutning ordnas till väg 964 från framtida verksamhetsområde. Lämplig 

plats fastläggs i samband med detaljplanläggning.  
 

  Åtgärder som i detta skede berör kommunal infrastruktur =Åtgärd 3B 
o Anlägga erforderlig kommunal anslutningsgata och cykelväg mellan det nya 

verksamhetsområdet och väg 964/befintlig cykelport under väg 23. 
 

 

§6  Finansiering 

Samtliga åtgärder som berör detta avtal är föranledda av kommunens exploatering av nytt 
verksamhetsområde söder om väg 23. Med anledning härav har kommunen hela kostnadsansvaret för 
genomförandet av samtliga beskrivna åtgärder som detta avtal omfattar.  
 

§7 Ansvarsfördelning 

Parterna beslutar självständigt i genomförandet av sina respektive anläggningar enligt § 5 om det inte 
påverkar förutsättningarna för hela projektet. För övrigt gäller följande: 
 
Trafikverkets ansvar 
 
Vid val enligt alternativ A: 
Trafikverket skall efter det att kommunen upprättat erforderlig detaljplan utföra åtgärd 2A, bygga 
vägport under väg 23, som beskrivs i § 5 i detta avtal. Inför genomförandet av denna åtgärd skall ett 
särskilt genomförandeavtal tecknas som detaljerat reglerar hur och under vilka villkor vägporten skall 
anläggas. För detta framtida avtal gäller följande förutsättningar: 
 

 Trafikverket projekterar och bygger en vägport under väg 23 i det läge som fastslås i kommande 
detaljplan. 

 Trafikverket ansvarar för att tillämpliga lagar och andra författningar samt myndighetsbeslut 
iakttas för de åtgärderna som Trafikverket ansvarar för. 

 Trafikverket blir efter färdigställandet ägare till vägporten och sköter och bekostar framtida drift 
och underhåll samt eventuell förnyelse av denna. 
 

Vid val enligt alternativ B: 
Detta alternativ medför inga genomförandeåtgärder för Trafikverket. 
 
Kommunens ansvar 
 
Vid val enligt alternativ A: 
Kommunen ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som inte ingår i det statliga åtagandet och som 
omfattas av detta avtal § 5. 

 För alternativ 2A gäller att kommunen blir väghållare för den kommunala gata som passerar 
genom Trafikverkets framtida vägport under rv 23 och sköter och bekostar framtida drift och 
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underhåll samt eventuell förnyelse av gatan med tillhörande anläggningar såsom gatubelysning 
mm. 
 

Vid val enligt alternativ B: 
Kommunen ska utföra eller låta utföra alla åtgärder som krävs för att förse planområdet med 
anslutningsgator och erforderlig cykelväg.  

§8 Betalning 

Formerna för betalning mm genomförande av åtgärd 2A, port under rv 23, regleras i kommande 
finansierings- och genomförandeavtal om detta alternativ väljs. I övrigt uppkommer inget 
betalningsansvar parterna emellan med anledning av detta avtal. 

 

§9 Projektorganisation och former för parternas samarbete 

Ömsesidiga informationsmöten ska genomföras med den regelbundenhet som parterna finner behov 
av. För genomförande av åtgärd 2A preciseras samarbetsformerna i eventuellt kommande 
finansierings- och genomförandeavtal för denna åtgärd. 
 

§10 Tidplan  

Preliminär start- och sluttidpunkt 
 

§11 Avtalets giltighet 

Detta avtal är giltigt från och med den tidpunkt när det undertecknats av parterna och under 
förutsättning av att kommunens beslutande organ godkänner avtalet  

§12 Övrigt 

Ändringar eller tillägg till detta avtal ska vara skriftliga och undertecknas av parter för att vara giltiga. 

§13 Tvist 

Tvist avseende tillämpning eller tolkning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol enligt svensk 
lag. 
 
Detta avtal är upprättat i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
 
 
 

____________________________ ____________________________ 
Ort och datum  Ort och datum 
 
 
________________________ ________________________ 
Trafikverket (Namnförtydligande)  XX (Namnförtydligande) 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-05 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 221 Dnr 2017-000353  

Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunstyrelsens presidium att i kontakt 

med Trafikverket förbereda arbetet med en anslutning till det nya 

industriområdet.  

Sammanfattning av ärendet 

För att en utveckling av det nya industriområdet ska möjliggöras krävs en 

anslutning antingen över eller under riksväg 23/37. Anslutningen är en 

förutsättning dels för att den möjliggör en koppling mellan det befintliga 

Östra industriområdet och det nya, dels för att en korsning eller ny utfart på 

riksvägen är olämplig med tanke på riksintresset.  

Eftersom Trafikverket har väghållningsansvar är det de som utför allt arbete 

medan kommunen beställer arbetet och står för kostnaderna. Innan arbetet 

påbörjas kan en kostnadsberäkning begäras från Trafikverket som efter 

utredning och projektering levererar en offert.  

Några exakta besked vad gäller kostnader är vid detta tillfälle omöjliga att 

ge. Trafikverket tar dock betalt för kostnadsberäkningen oavsett om arbetet 

genomförs eller inte, med tanke på de utredningar och projekteringar de 

måste göra.   

Kommunkansliet föreslår i tjänsteskrivelsen att kommunstyrelsen uppdrar 

åt kommunstyrelsens presidium att i kontakt med Trafikverket förbereda 

arbetet med en anslutning till det nya industriområdet.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunkansliets förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunkansliets förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av planerare/utvecklare, 2017-11-29  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Kommunchef 
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Datum 

2018-01-31 
Referens 

KS 2018-000033 

  

 

Försäljning av del av fastigheten Kållehylte 1:6 i Åseda 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att försälja 11 hektar av 

fastigheten Uppvidinge Kållehylte 1:6 för en köpeskilling av 1 650 000 

kronor på de villkor som framgår av bilagt förslag till köpekontrakt.   

Sammanfattning av ärendet 

Så som beskrivs i kommunstyrelsens ärende med Dnr KS 2018-00032 på 

dagens sammanträde finns en uttalad ambition att anlägga ett 

industriområde på södra sidan av riksväg 23/37 i Åseda för att möta 

näringslivets behov av mark för nyetablering och expansion.  

Inom industriområdet planerar ProfilGruppen att anlägga en ny 

tillverkningsanläggning med den placering och utformning som är 

beskriven i beslut om förhandsbesked om bygglov.  

Ett förslag till köpekontrakt för den mark som erfordras för den nya 

tillverkningsanläggningen har förhandlats fram med ProfilGruppen. 

Förslaget innebär att ProfilGruppen förvärvar ett markområde om cirka 11 

hektar för en köpeskilling av 1 650 000 kr. Priset motsvarar 15 

kronor/kvadratmeter, vilket följer kommunfullmäktiges taxa vid försäljning 

av industrimark. Avtalet innehåller en option som ger ProfilGruppen rätt 

att inom 36 månader förvärva angränsande mark till samma pris. 

Försäljningen villkoras av bl a lagakraftvunnet bygglov och genomförd 

fastighetsbildning. Förslag till köpekontrakt bifogas, bilaga 1.   

        

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen genererar en intäkt om 1 650 000 kronor.   

Beslutsunderlag 

Samhällsserviceförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2018-01-31 

KÖPEKONTRAKT, överlåtelse av Industrimark, daterat 2018-02-01 

Beslutet skickas till 

ProfilGruppen Extrustion AB 

Ekonomiavdelningen  

Miljö- och byggnadsnämnden 

 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-01-31 
 

KS 2018-000033 
Sida 

2(2) 
 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 

 



 

 

2018-02-01 

 

                                    

 

  

                                                Samhällsserviceförvaltningen 

Adress: Box 59, 364 21 Åseda, telefon: 0474-47001 E-post ledningskontoret@uppvidinge.se 

 www.uppvidinge.se 
 

KÖPEKONTRAKT överlåtelse av Industrimark    

 

 Säljare: Uppvidinge Kommun org.nr 212000-0605 

                Box 59 

                360 70 Åseda 

                [nedan ”Säljaren”] 

 

Köpare: Profilgruppen Extrustion AB org.nr 556277-8943 

               Östra Industrivägen  

               364 31 Åseda  

               [nedan ”Köparen”] 

  

 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av fastigheten 

Uppvidinge Kållehylte 1:6. Området för försäljning utgör ca 11 ha, med den 

avgränsning som redovisas på bilagd karta, bilaga 1, och benämns nedan 

”Fastigheten”.   

 

Parterna är medvetna om att fastighetens areal fastställs genom fastighets-

bildning och att den slutliga arealen därför kan komma att avvika i 

förhållande till vad som anges i detta avtal.  

 

1. Ändamål  

 

Syftet med överlåtelsen är att på Fastigheten uppföra en ny 

tillverkningsanläggning, i enlighet med beslut om förhandsbesked om 

bygglov, bilaga 2.      

 

2. Köpeskilling 

 

Köpeskillingen uppgår till 1.650.000 kronor, vilket motsvarar 15 kr/kvm i 

enlighet med kommunfullmäktiges antagna taxa för försäljning av 

industrimark.  

 

Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen genom insättning på bankkonto 

som Säljaren anvisar.  
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3. Tillträdesdag  

 

Tillträdesdag [nedan ”Tillträdesdagen”] är den första vardagen i den 

första kalendermånaden efter det att kommunfullmäktiges i Uppvidinge 

kommun beslut att godkänna detta avtal vinner laga kraft.   

 

4. Option  

 

Under en period av 36 månader från Tillträdesdagen har Köparen rätt att 

förvärva ytterligare angränsande industrimark, till en köpeskilling som 

följer av kommunfullmäktiges taxa vid tidpunkten för förvärvet.     

 

5. Kostnader 

 

Alla för Fastigheten utgående skatter och andra utgifter ska bäras av 

Säljaren till den del de belöper på tiden fram till Tillträdesdagen. Från och 

med Tillträdesdagen ska dessa bäras av Köparen. Parterna ska på 

Tillträdesdagen upprätta en sedvanlig likvidavräkning för reglering av 

detta. 

  

6. Köpebrev 

 

Sedan köpeskillingen erlagts ska Säljaren till Köparen för dennes 

undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende den avstyckade 

fastigheten och övriga handlingar som krävs för lagfart.  

 

7. Lagfart  

   

Köparen ska söka lagfart på fastighetsförvärvet.  

 

Köparen ska svara för samtliga kostnader förenade med lagfart på 

förvärvet, såsom stämpelskatt och expeditionsavgifter.  

 

8. Förvaltning 

 

Fram till Tillträdesdagen får Säljaren endast vidta sedvanliga 

förvaltningsåtgärder avseende Fastigheten. Säljaren får inte teckna några 

avtal avseende Fastigheten utan Köparens föregående skriftliga 

godkännande.    
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9. Fastighetsbildning  

 

Detta köpekontrakt utgör sådan överenskommelse om fastighetsbildning 

som får läggas till grund för beslut om fastighetsbildning.  

 

Köparen ska svara för samtliga kostnader förenade med 

fastighetsbildningen.  

 

10. Bygglov 

 

Senast tre (3) månader från Tillträdesdagen ska Köparen ansöka om 

bygglov, i huvudsaklig överensstämmelse med beslut om förhandsbesked.   

 

11. Detaljplan  

 

Parterna ska tillsammans verka för att en ny detaljplan för området tas 

fram och antas. Fastighetens avgränsning enligt bilaga 1 är preliminär och 

kan justeras under planarbetet.  

 

12. Ekonomi 

 

12.1 Utredningskostnader 

 

Säljaren står för utrednings- och undersökningskostnader avseende 

arkeologi, förorenad mark och geoteknik i den omfattning som krävs för att 

detaljplanen ska kunna antas. Övriga utrednings- och 

projekteringskostnader som berör Fastigheten bekostas av Köparen. 

 

12.2 Allmän platsmark  

 

Säljaren ska svara för och bekosta projektering samt byggande av allmänna 

gator och belysning inom det framtida planområdet. Köparen ska dock 

svara för och bekosta projektering samt genomförande av de återställande- 

och anslutningsarbeten, som måste göras i allmän platsmark invid 

Fastigheten, till följd av Köparens bygg- och anläggningsarbeten på 

Fastigheten. 

  

12.3 Allmänna va-anläggningar  

 

Säljaren ska svara för projektering och byggande av allmänna va-

anläggningar. Köparen betalar va-anläggningsavgift enligt vid 

betalningstillfället för kommunen gällande va-taxa.  
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12.4 Samförläggning av infrastruktur  

 

Parterna ska sträva efter samförläggning av infrastrukturen till och från 

Fastigheten. Säljaren är därigenom skyldig att inför nedläggning av 

ledningar för va efterhöra med Köparen om dennes behov av annan 

infrastruktur, exempelvis för värme eller fiber. Om det är praktiskt och 

ekonomiskt möjligt ska sådan samförläggning ske.  

 

13. Säljarens garantier  

 

På Tillträdesdagen garanterar Säljaren:  

 

a) att Säljaren är ägare till Fastigheten, 

 

b) att Fastigheten inte belastas av inteckningar, servitut eller andra 

väsentliga nyttjanderätter,  

 

c) att Fastigheten inte belastas av något föreläggande från myndighet 

eller domstol, 

 

d) att Säljaren inte är part i någon tvist inför domstol eller tvist som rör 

Fastigheten; och  

 

e) att Säljaren inte undanhållit någon information om Fastigheten som, 

om offentliggjord, skulle ha haft väsentlig betydelse för Köparens 

beslut att förvärva Fastigheten.   

 

14. Överlåtelse av avtalet 

 

Detta avtal får inte utan Säljarens skriftliga medgivande överlåtas till 

annan.  Vid överlåtelse till helägt bolag inom samma koncern som Köparen 

tillhör, ska medgivande lämnas om inte särskilda skäl föreligger. 

  

15. Villkor  

 

Avtalet förutsätter för sin giltighet:  

 

1. att erforderligt styrelsebeslut samt finansiering erhålls senast  

2020-02-28 för Köparens investering på Fastigheten i form av en ny 

tillverkningsanläggning, 

 

2. att beslut om fastighetsbildning meddelas senast 2020-02-28, 
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3. att Köparen senast 2020-02-28 erhållit lagakraftvunnet bygglov; 

samt  

 

4. att kommunfullmäktiges i Uppvidinge kommun beslut att 

godkänna detta avtal vinner laga kraft senast 2020-02-28.  

 

Om villkoren ovan inte uppfylls är detta avtal utan verkan, varvid ingen 

part har rätt att väcka ekonomiska anspråk på motparten till följd härav.   

 

16. Tillämplig lag  

 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.  

 

17. Ändringar och tillägg  

 

Detta avtal med bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla 

frågor som avtalet berör och ersätter parternas eventuella tidigare muntliga 

eller skriftliga överenskommelser. Ändringar och tillägg till detta avtal ska 

vara skriftliga och undertecknade av båda parter för att vara gällande. 

 

------------------------  

 

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, varav parterna 

tagit var sitt.  

 

 

Åseda den 2018-____-____      

 

 

Säljare   Köpare 

Uppvidinge Kommun  Profilgruppen Extrustion AB 

 

___________________________ ____________________________ 



Skala 1:5000 2018-01-31

Markförsäljning till Profilgruppen
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Uppdrag om motion om utsläpp av växthusgaser 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

frågan och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Karlsson (-) lämnade den 21 november 2017 in en motion om 

kommunens utsläpp av växthusgaser och kommunens arbete med 

hållbarhet. I motionen föreslår Kennet att: 

"Medborgarförslaget tas upp för åtgärd med de justeringar som kan vara 

lämpliga av teknikens utveckling från 2014 tills 2017. 

Våra kunniga och högutbildade tjänstemän inom tekniska avdelningen att 

får till uppgift att göra en planering för det hållbara samhället i en 5-10 

årsvision, som redovisas inom 2 år”.  

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017, § 147, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-01-26 

Motion om utsläpp av växthusgaser, 2017-11-21 

Medborgarförslag om att optimera användandet av förnyelsebara 

energikällor, 2014-11-09 

Kommunfullmäktige § 147/2018 – Anmälan av motion om utsläpp av 

växthusgaser 

Beslutet skickas till 

Kommunchef   

 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 

 



Medborgarförslag  för  att optimera   användande av  förnyelsebra energiformer , vilket 

gör att Uppvidinge kommuen kan kvarstå  som en föregångare i Klimatfrågan. 

 

  

 

9/9/2014 

Kennet 

 

Från: Kennet och Susanne  Karlsson  

Fagraskruv 1 

364 33 Åseda 

 

Medborgarförslag för utveckling av Uppvidinge kommun. 

 

Introduktion: 

Citat IVL aug-14 

 ”Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande 
riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet.” 

Citat Miljöminister Lena Ek 31 mars -14 

 ”Den samlade forskarvärldens budskap är tydligt: klimateffekter syns redan över hela världen. Arter flyttar och 
ekosystem förändras, livmedelsproduktionen, kvaliteten och tillgången på vatten påverkas och hälsoeffekter på 
människor kan skönjas.   

För världen handlar det nu om att utveckla samhällen på ett sätt som innebär kraftigt minskade utsläpp, men 
också att anpassa samhällen så att de negativa konsekvenserna mildras.   

Omställning till ett hållbart samhälle med låga utsläpp av växthusgaser parallellt med anpassning av samhället 
till ett förändrat klimat ger bäst framtidsutsikter enligt IPCC:s rapport.   

Ett systematiskt och förebyggande arbete med klimatanpassning är ett viktigt komplement till åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser. “ 
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Förord 

Då globala vindkraftsparker påverkar människor, djur och natur på ett negativt sätt så kommer aldrig den 
storskaliga vindkraftsutbyggnaden i kommunen att ske, vilket ur klimatsynpunkt är bra eftersom det är 
dokumenterat att vindkraften i en livscykelanalys avger mycket växthusgaser, samt om man tar hänsyn till den 
totala påverkan som byggandet av en ny kraftledning ger så blir det en av de största växthusgas-utsläppen 
som en energiform kan avge. 

Därför är det hög tid för kommunen att se framåt på framtidens lösningar för ett fossilfritt samhälle. 

Kanske är det dags för kommunen att lära sig mer om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® 

Centralt för Cradle to Cradle® är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka 
minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. ”Design is the first 
sign of human intention” är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken 
’Cradle to Cradle® Remaking the way we make things’ [M Braungart & W McDonough]. 

Detta medborgarförslag är en enkel tanke på hur man kan främja kretsloppstänkandet och nyttja den 
outtömliga solenergin för att ge mångfald och tillväxt. 

 

 

Sol, vind, vatten och biobränsle I kombination med tillvaratagande av metangasen vid våra 
reningsverk. 

 

Förslaget är att kommunen tillsätter en utredning om vilka konsekvenser och fördelar som ges inom om nedan 
åtgärder genomförs. Se dessa förslag som en långsiktig styrning mot det hållbara samhället, samtidigt som det 
är en utvecklingspotential för Uppvidinge kommun. 

 

A) Kraftvärme 

Bygg ut våra befintliga fjärvärmeverk med kraftvärme. Premiera anslutning till fjärrvärmen och bygg ut för 
bostadsområden, samverkan bör göras med fjärrvärmeägarna. Utbyggnadstakten av kraftvärme har varit stor 
så i vårt län finns nu Växjö med 39 MW, Ljungby med 6,3 MW och en mindre anläggning i Älmhult.  

Kan Uppvidinge bygga ut med 10 MW?  

Fördelar: 

 Energin kan användas som regelerkraft till våra vindkraftverk som kommer att byggas. 

 Biobränslet som åtgår för Värmeverket kan vara lokalt från kommunen, eftersom vi har 
 klimatförändringen så är tillväxten enorm av biobränsle. 

 För denna typ av elproduktion behövs ingen reglerkraft. 

 Landsbygden får en ny näringskälla och behålls levande. 

Kartläggning: 
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Hur stor energiproduktion kan befintliga fjärrvärmeverk idag ge och hur stor elproduktion kan vara möjlig med 
utbyggnad av kraftvärme. 

Hur många skogsbönder i Uppvidinge kan bli leverantörer av biobränsle. 

Hur många lokala arbetstillfällen ger biobränsle avverkning/hantering? 

B) Solenergi 

Premiera och informera om installation av solceller för elproduktion till nätet och eget bruk. 

Föregå med goda exempel och låt Uppvidingehus sätta solceller på alla tak som är möjliga. Ge skattefördel till 
de industrier och privatpersoner som investerar i solenergi. 

Upplåt våra deponiområden till de företag som vill storsatsa på en solcellspark. 

Fördelar: 

Detta är en tyst energiform som aldrig stör varken natur, djur eller människor. 

Monteringa kan ske av lokala företag. 

Kartläggning: 

Hur stor energiproduktion kan erhållas av Uppvidingehus resp. privata och industrier. 

Hur många lokala arbetstillfällen ger montering och installation? 

C) Vattenkraft 

Lobba för bättre villkor för minivattenkraftverk 

Fördelar: 

En helt oslagbar energiform som har lång tradition och där stor kunskap finns. 

Kartläggning: 

Hur stor energiproduktion skulle Uppvidinge kommun kunna skapa genom vattenkraft om alla fallhöjder tas 
tillvara. 

 

D) Vindkraft 

Dagens utbyggnadsförslag ger en ödeläggelse av vår natur och landsbygd, befolkningen flyttrar och vi erhåller 
en död förfallen bebyggelse från 1900-talet. 

Därför bör en plan göras med hänsyn till de boende där respektavstånd måste vara 4 km vid 200 m höga verk. 
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Genomför en koncentrerad grupp av verk max höjd 150 meter norr om Hultbren mot Linneberga, låt denna 
grupp producera vätgas av all sin effekt, eftersom vätgasproduktion är enligt dagens teknik energikrävande. 
Vätgasen utvinns ur vatten vilket det finns obegränsad till gång av. 

Fördelar: 

En levande landsbygd bevaras för kommande generationer. 

Våra djupa hemlighetsfulla skogar behålles som en turistmagnet eftersom turismen är den enda framtida 
möjliga uthålliga affärsverksamheten i Uppvidinge kommun, som kan skapa många jobb samt boende i 
kommunen då dygnetruntservice krävs. 

De ytterligare verk som kan/kommer att byggas kan kraftregleras genom kraftvärmeverken och ev. 
vattenkraften. 

Vi slipper bygga en ny kraftledning för 350 miljoner kr, vilket måste anses som ett enormt resursslöseri genom 
att investera i detta enbart för vindkraften som har en kort livslängd av endast 20 år. 

Vi kan lättare klara av skogsbränder vid ett fåtal verk koncentrerade på ett eller två ställen, eftersom verken har 
en benägenhet att brinna. 

Kartläggning: 

Hur stor vätgasproduktion skulle ett 10-tal verk kunna ge? 

Hur mycket produktiv skogsmark sparar vi genom att inte bygga ut vindkraften? 

 

  

E) Metangas – vätgas-bränsleceller. 

Världen över planeras för framtida vätgassamhällen. Men först måste billigare och mer klimatsmarta sätt att 
framställa gasen tas fram. Idag produceras vätgas huvudsakligen av naturgas. 

Nu kan man använda billiga material som nickel och järn för att spjälka vatten vid låg spänning  

Forskarna går nu vidare med att utveckla en utrustning som drivs av el från solceller och självklart så kan även 
elen från vindkraftverk vara lämpligt. 

Vätgas är ett perfekt bränsle för allt från att driva bilar till at lagra förnybar energi.   

  

Ta hand om metangasen som hela tiden sipprar ur vår soptippar och förstärker växthuseffekten. 

Ta hand om allt matavfall och lägg i rötkammare förproduktion av metangas. 

Lägg en pipeline från Linneberga till Nottebäckskrysset. 

Installera Metacons Reformer och producera vätgas ur vårt avfall.  
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Fördelar: 

Bränsleceller ger inga utsläpp 

Vi tar vara på vår egen skit. 

Kartläggning: 

Hur stor energiproduktion kan ex metangasen från linneberga ge? 

Hur stort är behovet av kommande vätgasstationer? 

ö och klimat på köpet 

F) Bygg en vätgas tankstation i Nottebäckskrysset. 

2015 kommer både Toyota och Hyundai med serieproducerade bränslecellsbilar för vätgas. Tanken är att det 
skall byggas 15 vätgasstationer från Malmö till Haparanda i en start. Var förekommande och locka till sig 
stödmedel för detta. 

Genom att vara först ut på banan så drar Uppvidinge (Nottebäckskrysset) till sig trafik för tankning. 

Bränslecellsbilar är helt fria från utsläpp. 

Planera infrastrukturen I Nottebäckskrysset för en ny handelsplats och samlingsplats för turismen. 

Bygg en stugby där med uppvärmning och el från bränsleceller, bygg ett hotell i massivträ. Bli den 
framåtriktade kommunen som alla vill besöka och göra ett studiebesök hos. 

Nottebäckskrysset är porten till ” The Deep Dark Forests” dit alla weekendbesökare från Europa åker för lugn 
och ro genom at vandra-fiska-jaga-botanisera eller helt enkelt bra vara. 

Bussning sker Småland Airport – Nottebäck, efter några år finns ett höghastighetståg Växjö – Lenhovda över 
krysset. 

Restaurang med lokalproducerad mat.  Svensk Husmanskost. 

Butiker med glas-trä och snaps osv. 

 

Kartläggning: 

Hur stor turisttillströmning kan det ge med en ny handelsplats med innovationer och vilken effekt ger det på vårt 
skatteunderlag om vi skapar serviceyrken inom turismen som tvingar de arbetande at finns i närheten vilket gör 
att många kommer att bo i kommunen. 

Turismen är en av de större ekonomika faktorerna att räkna med hur vi bäst gör en god vinning för kommunen. 
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Fagraskruv 9 september 2014 

 

 

Kennet Karlsson    Susann Karlsson 

  

  

 

 

  

Kennet 

  

[Type the sender company name] 



 Var klimatsmart och minska  utsläppen av växthusgaser. 
 

1. I rapport efter rapport kommer det att Uppvidinge blir sämre och sämre i 

hållbarhetsfrågor- 

Nu senast så är Uppvidinge sämst av alla kommuner i Kronobergs län att minska sina  utsläpp 

av växthusgaser, som då endast minskat 22% från 2005 -2015 vilket är  endast hälften av vad 

ex Lessebo och Växjö uppnått. 

Detta trots att  Åke Carlsson  vill annat se citat ur SMP 2016 efter möte med skogsägare i 

Granhult. 

 "Jag har sett väldigt mycket fram emot den här kvällen, säger Åke Carlson, (C) 

kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Norra Värends skogsbruksområde. 

Det är inte första gången som Södra anordnar liknande träffar. Förut har de skett ute i 

skogarna men under torsdagskvällen träffades de på en väl utvald plats. I och omkring 

Granhults kyrka som är Sveriges äldsta träkyrka, 

– Det här är en symbolisk plats och det har varit en koldioxidfälla sedan 1200-talet, säger 

Åke Carlson. 

  Han anser att klimatfrågan är en av vår generations största utmaningar. 

För att minska koldioxidutsläppen och samtidigt öka koldioxidupptagningen 

måste man få skogsägarna intresserade av klimatfrågorna vilket är en av 

utmaningarna." 

 

2. Nu är det dags at kommunen tar tag i frågan på allvar. Det bör inte finnas en 

enda kommun som kan negligera  klimatfrågan längre. 

2014 lämnades ett medborgarförslag av undertecknad och Susann Karlsson om att optimera 

användandet av förnyelsebara  energiformer, som bifogas. 

Då var tanken att  låta våra tjänstemän som är utbildade experter inom olika områden att 

analysera och tänka framåt om hur vi kan gå vidare mot ett fossilfritt användande för 

energiformer. Tyvärr beställdes en utredning från energikontor Sydost, av våra  politiker som 

inte innehar den spetskompetens som behövs. 

Summeringen säger allt: 

" För att ersätta  de fossila bränslen vi använder idag med  förnybar energi krävs att vi 

utnyttjar all tillgänglig potential. " 



Då medborgarförslaget  togs upp den 16 dec 2014 i KF omtalade ordf. Åke Carlsson att  i 

princip allt som föreslogs var under arbete i någon Visionsgrupp eller Styrgrupp så  därför 

behövde man inte anta något medborgarförslag, varför det röstades ned. 

Ytterligare menade man på att det skulle innebära alltför  betydande kostnader att  anta 

förslaget. 

Frågan är om vi  har råd med att negligera  hållbarhetsfrågorna? 

Vad har egentligen Visuionsrguoppen / Styrgruppen åstadkommit på dessa åren,  inom KF 

har inget redovisats! 

 

3- Eftersom vi har Parisavtalet från 2015,  som har följande juridiskt bindande  

övergripande mål  att "Öka förmågan till anpassning till klimatförändringarna och skapa en 

utveckling med låga växthusgasutsläpp, utan att det hotar matproduktionen"  så är syftet 

mera aktuellt än någonsin att kommunen tar ansvar för våra barns framtid, genom 

begränsningar av utsläppen.  

Vi  vet ju alla om att det sker en  långsam temperaturhöjning på jorden  orsakat av vår jakt 

på välfärd och rikedom,  och därför måste vårt mål vara att optimera användande av 

förnyelsebra energiformer. 

Låt Uppvidinge kommun  stå som en trendsättare i Klimatfrågan. 

 

4. Jag föreslår därför: 

 att medborgarförslaget tas upp för åtgärd med de justeringar som kan vara lämpliga 

av teknikens utveckling från 2014 tills 2017. 

 våra kunniga och högutbildade tjänstemän inom tekniska avdelningen att får till 

uppgift att göra en planering för det hållbara samhället i en 5-10 årsvision, som 

redovisas inom 2 år.  

Fagarskruv 20 november 2017 

 

Kennet Karlsson   ( - )  =  politisk vilde  

Bilagor: Medborgarförslag från 9 sept. 2014   
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§ 147 Dnr 2017-000410  

Anmälan av motion om utsläpp av växthusgaser 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Karlsson (-) lämnade den 21 november 2017 in en motion om 

kommunens utsläpp av växthusgaser och kommunens arbete med 

hållbarhet. I motionen föreslår Kennet att: 

"Medborgarförslaget tas upp för åtgärd med de justeringar som kan vara 

lämpliga av teknikens utveckling från 2014 tills 2017. 

Våra kunniga och högutbildade tjänstemän inom tekniska avdelningen att 

får till uppgift att göra en planering för det hållbara samhället i en 5-10 

årsvision, som redovisas inom 2 år."  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.      

Beslutsunderlag 

Motion om utsläpp av växthusgaser, 2017-11-21 

Medborgarförslag om att optimera användandet av förnyelsebara 

energikällor, 2014-11-09 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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Uppdrag om motion om parkering på kommunal mark 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) inkom den 5 december 2017 med en motion om 

parkering på kommunal mark. I motionen föreslår Margareta att: 

"Kommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i våra 

tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs. 

Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markyta för sin verksamhet”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017, § 146, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-01-26 

Motion om parkering på kommunal mark, 2017-12-05  

Beslutet skickas till 

Samhällsservicechefen  

 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 
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§ 146 Dnr 2017-000418  

Anmälan av motion om parkering på kommunal mark 

Kommunfullmäktiges beslut 

Överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) inkom den 5 december 2017 med en motion om 

parkering på kommunal mark. I motionen föreslår Margareta att: 

"Kommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i våra 

tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs. 

Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markyta för sin verksamhet."  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.      

Beslutsunderlag 

Motion om parkering på kommunal mark, 2017-12-05 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

 



Motion gällande  

Parkering på kommunal mark 

 

 

 

Det händer att mobila företag gästar vår kommun och står på de få kommunala 

parkeringsplatser som finns, sannolikt helt gratis. Om så är fallet: Hur kan detta 

vara möjligt? När våra egna näringsidkare måste betala markhyra eller köpa 

mark från kommunen. Var är rättvisan i detta? Är ansvariga kommunpolitiker 

medvetna om att detta sker och att det i så fall är otillbörlig sponsring av 

näringsverksamhet?  

 

Vi Uppvidingemoderater yrkar att: 

 Kommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i våra 

tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs. 

 Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markhyra för sin verksamhet. 

 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee (m) 

2017-12-05 
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Uppdrag om motion om genomlysning av den 
kommunala organisationen 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 

Bjarne Svensson (S) lämnade in en den 13 november 2017 om genomlysning 

av den kommunala organisationen. 

I motionen föreslår Bjarne: 

 ”Att en inventering görs av befintlig organisation inom samtliga 

verksamhetsområden. 

 Att en analys av ovanstående görs i syfte att optimera den 

sammanvägda kommunala verksamheten och lägga fram förslag på 

eventuella justeringar.  

 Att ovanstående genomförs med Delaktighet som ledord. ”  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2017, § 134, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-01-26 

Motion om genomlysning av den kommunala organisationen, 2017-11-13  

Beslutet skickas till 

Kommunchefen   

 

 

Kommunsekreterare 

Christoffer Mowide 
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§ 134 Dnr 2017-000403  

Anmälan av motion om genomlysning av den 
kommunala organisationen 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige överlämnar motionen till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Svensson (S) lämnade in en den 13 november 2017 om genomlysning 

av den kommunala organisationen. 

I motionen föreslår Bjarne: 

 ”Att en inventering görs av befintlig organisation inom samtliga 

verksamhetsområden. 

 Att en analys av ovanstående görs i syfte att optimera den 

sammanvägda kommunala verksamheten och lägga fram förslag på 

eventuella justeringar. 

 Att ovanstående genomförs med Delaktighet som ledord. ”  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan överlämna motionen till 

kommunstyrelsen för beredning.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige överlämnar 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 
Motion om genomlysning av den kommunala organisationen, 2017‐11‐13 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Avsiktsförklaring om ny medlem i lönesamverkan HUL 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Uppvidinge kommun ser positivt på Hultsfreds kommuns ansökan om 

medlemskap i lönesamverkan HUL.  

Sammanfattning av ärendet 

Lönesamverkan HUL är en samverkan mellan kommunerna Högsby, 

Uppvidinge och Lessebo kommuner om hantering av lönearbetet för 

medlemskommunerna.  

Hultsfred kommun inkom den 6 juli 2017 med en förfrågan om 

medlemskap i lönesamverkan HUL. Lönenämnden HUL lämnade den 21 

augusti 2017 ett positivt besked kring förfrågan och den 5 december 

beslutade Hultsfred kommun att ansöka om medlemskap i lönesamverkan 

HUL.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår att Uppvidinge kommun ställer sig 

positiv till ansökan från Hultsfred om medlemskap i lönesamverkan HUL. 

Ekonomiska konsekvenser 

Eftersom beslutet endast gäller en viljeinriktning från kommunens sida så 

genererar detta beslut inga merkostnader för kommunen.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2018-01-26  

Beslutet skickas till 

Hultsfred kommun 

Högsby kommun 

Lessebo kommun 

Lönenämnden HUL   

 

T.f. kommunchef 

Lars Engqvist 

 







 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-02-06 
Referens 

"[Skriv diarienummer här]"  

  

 

 

Kommunledningsförvaltningen 
  

Utredning avseende placering av verksamheten för 
ensamkommande barn och unga  

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt Samhällsserviceförvaltningen att i samråd med 

Socialförvaltningen göra den begränsade utredning som avsågs i 

kommunstyrelsens beslut den 15 maj 2017. Uppdraget ska redovisas senast i 

maj. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017 (§70) att uppdra till 

kommunstyrelsen och socialnämnden att utreda en eventuell förflyttning av 

verksamheten för ensamkommande barn och unga till socialförvaltningen. 

En arbetsgrupp som leddes av förvaltningscheferna för dåvarande 

Kommunledningsförvaltningen och Socialförvaltningen arbetade under 

hösten med olika förslag till förändringar av såväl organisation som 

ansvarsfördelning mellan de olika förvaltningarna. Flera av förslagen sträckte 

sig längre än vad som avsågs i Kommunstyrelsens uppdrag. Något slutgiltigt 

förslag har inte lämnats.  

För att utarbeta ett slutgiltigt förslag krävs ytterligare tid.  

Samhällsserviceförvaltningen bör därför ges i uppdrag att i samråd med 

Socialförvaltningen senast i maj redovisa utredningen om en förflyttning av 

ensamkommande barn och unga till Socialförvaltningen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchefen, 2018-01-29 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Socialchefen 

Chefen för Samhällsserviceförvaltningen 

 

 

 

Lars Engqvist  



Kommunledningsförvaltningen 
  

tillförordnad kommunchef     
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§ 70 Dnr 2017-000115  

Omorganisation - kommunledningsförvaltningen  

Kommunstyrelsens beslut 

1. Godkänna omorganisationen enligt förslag. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att gemensamt utreda 

eventuell förflyttning av verksamheten för ensamkommande barn och unga 

till socialförvaltningen. Utredningen ska vara klar innan årsskiftet 

2017/2018.                       

      

Sammanfattning av ärendet 

I samband med att Anders Svensson, ekonomichef och förvaltningschef 

lämnar sin tjänst i kommunen, har kommunchefen fått i uppdrag att se över 

organisationen för kommunstyrelsens verksamhetsområden. Ärendet 

behandlades av kommunstyrelsen den 11 april, då godkändes delar av 

organisationsförändringen. I övrigt återremitterades ärendet för att till 

sammansträdet i maj 2017 presentera omorganisationen med utförligare 

underlag.   

Idag är kommunstyrelsens verksamhet organiserad i två delar med två 

olika chefer, kommunledningsförvaltning och kansli/politik. 

Omorganisationen syftar till att samla de strategiska ledningsfunktionerna i 

kommunen i en förvaltning med kommunchefen som ansvarig chef och 

utförarorganisationen i en förvaltning med en förvaltningschef som 

ansvarig chef. Omorganisationen innebär att nuvarande 

kommunledningsförvaltning ändrar namn till samhällsserviceförvaltning 

och kansli/politik ändrar namn till kommunledning.  

De avdelningar som idag finns på kommunledningsförvaltningen är:  

- Arbetsmarknad, etablering och verksamhet för 

ensamkommande barn och unga 

- Tekniska avdelningen 

- Kostavdelningen 

- IT och informationsavdelningen 

- Kultur- och fritidsavdelningen 

Utöver dessa finns även ansvaret för fastigheter, skog och mark på 

förvaltningen.  
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De avdelningar/ansvarsområden som idag finns direkt under 

kommunchefen är:  

- Personalavdelning 

- Ekonomiavdelning 

- Kansli, bestående av 

o Kommunikation 

o Beredskap och säkerhet 

o Näringsliv och turism 

o Planerare 

o Sekreterare 

o Reception 

 

Förslaget till ny organisation innebär att kommunledningsförvaltning 

byter namn till samhällsserviceförvaltning. IT och 

informationsavdelningen byter namn till IT och upphandling och 

flyttar till kommunledningen. Ansvaret för näringslivsfrågor och 

turism, planering/utredning samt reception flyttas från kansli/politik 

till den nya samhällsserviceförvaltningen. På sikt bör verksamheten 

för ensamkommande barn och unga flyttas till socialnämnden och en 

utredning om förutsättningar för flytt inledas när tjänsterna som 

socialchef och chef för samhällsserviceförvaltningen är tillsatta.  

 

Chefen för Samhällsserviceförvaltningen kommer att ansvara för: 

- Arbetsmarknad, etablering och verksamhet för 

ensamkommande barn och unga 

- Tekniska avdelningen 

- Kostavdelningen 

- Kultur- och fritidsavdelningen 

- Fastigheter, skog och mark 

- Näringsliv och turism 

- Reception 

 

Kommunchefen kommer att ansvara för 

kommunledningsförvaltningen som ska bestå av:  

- Personalavdelning 

- Ekonomiavdelning 

- IT och upphandlingsavdelning 

- Kansli, bestående av  
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o Kommunikation 

o Beredskap och säkerhet 

o Sekreterare 

o Kvalitetsstrateg 
Tjänsten som kvalitetsstrateg är ny och tas med i kommunstyrelsens 

budgetarbete för 2018. På ekonomiavdelningen tas tjänsten som controller 

bort. 

Ajournera mötet kl. 10:20-10:38.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S): Bifall till förslag till beslut 

Patrik Davidsson (C): Bifall till förslag till beslut 

Lennart Lundahl (LPU): Bifall till förslag till beslut  

Anders Ljungqvist (SD): Bifall till förslag till beslut  

Kent Helgesson (MP): Bifall till Patrik Davidssons förslag till beslut 

Monika Hammarström (S): Bifall till förslag till beslut   

Tilläggsyrkande 

Patrik Davidsson (C): uppdra till kommunstyrelsen och socialnämnden att 

gemensamt utreda eventuell förflyttning av verksamheten för 

ensamkommande barn och unga till socialförvaltningen. Utredningen ska 

vara klar innan årsskiftet 2017/2018.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta godkänna 

omorganisationen med tilläggsyrkande av Patrik Davidsson (C) och finner 

kommunstyrelsen besluta så.                

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 2017-04-03  

Presentation ”förslag ny organisation” 2017-04-11 

Ekonomiska konsekvenser 

Alla förändringar ryms inom befintlig ram utom kvalitétstrateg vilken tas 

med i budgetarbetet för 2018.     

Beslutet skickas till 

Avdelningschefer inom kommunstyrelsen, samtliga nämnder 
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Yttrande om granskning av IT-verksamheten 
 
Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar svara på kommunrevisionens rapport om 

kommunens IT-verksamhet med bilagda yttrande. 

Sammanfattning av ärendet 

På uppdrag av revisorerna i Uppvidinge kommun har PwC under perioden 

juni till augusti 2017 genomfört en översiktlig granskning av kommunens IT-

verksamhet. Granskningen redovisas i en rapport som överlämnades till 

kommunstyrelsen i september 2017.  

Beslutsunderlag 

Granskning av IT-verksamheten inom Uppvidinge kommun, 2017-09-29 

Missiv om granskning av IT-verksamheten inom Uppvidinge kommun, 2017-

09-29 

Yttrande över kommunrevisonens rapport, 2018-01-24 

Ekonomiska konsekvenser 

Ökade personalkostnader för kommunledningens kansli under budgetåret 

motsvarande en halv eller en trekvartstjänst beroende på när tjänsten tillsätts.  

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktiges presidium 

 

 

 

Lars Engqvist  

Tf kommunchef     
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IT-verksamheten i Uppvidinge kommun 

Yttrande över kommunrevisorernas granskningsrapport (september 2017). 

 

På uppdrag av revisorerna i Uppvidinge kommun har PwC under perioden juni till augusti 

2017 genomfört en översiktlig granskning av kommunens IT-verksamhet. Granskningen 

redovisas i en rapport som överlämnades till kommunstyrelsen i september 2017.  

Rapporten avser att belysa följande övergripande revisionsfrågor: 

Är kommunstyrelsens och nämnderans IT-verksamhet ändamålsenlig? Är användningen av 

resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge och matcha en optimal IT-

leverans och ett optimalt verksamhetsstöd? 

Den övergripande bedömningen från granskningen är att kommunens IT-verksamhet till 

viss del uppfyller revisionsfrågans innebörd. Organisatoriskt samordnas IT av kommunens 

IT-chef medan leverans sköts av det kommunalt helägda dotterbolaget Uppcom AB.  

 ”Det finns en medvetenhet både inom IT-verksamheten och förvaltningarna kring att det 

krävs ett antal åtgärder för att närma sig en väl fungerande IT-leverans”, konstateras i 

rapporten.  

Till den övergripande bedömningen läggs en rad förslag till åtgärder som bör övervägas för 

att utveckla IT-verksamheten, tydliggöra målen, skapa en bättre samordning, en tydligare 

ansvarsfördelning inom och mellan förvaltningarna samt en effektivare resursanvändning. 

Kommunstyrelsen har tagit del av revisionsrapporten och kommer att vidta följande 

åtgärder för att i än högre grad motsvara kraven på en ändamålsenlig IT-verksamhet med 

optimalt verksamhetsstöd och optimal leverans. 

1. Kommunens centrala IT-chef får i uppdrag att uppdatera gällande IT-strategi 

(antagen 2014) och presentera en strategi för kommunens framtida IT-

verksamhet, kopplad till övergripande strategiska mål och vision. Flera av de 

konkreta förslag som redovisas i revisorernas rapport kommer att prövas i 

detta sammanhang. 

2. Bemanningen på kommunens centrala IT-enhet förstärks för att dels 

möjliggöra arbetet med en långsiktig IT-strategi dels förstärka 

2018-01-24 
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kommunikationen mellan förvaltningarna och med Uppcom AB som 

leverantörsföretag.   

3. På varje förvaltning ska finnas en IT-ansvarig med uppgift såväl att samordna 

IT-verksamheten inom förvaltningen som att formulera och precisera 

förvaltningens krav på IT-verksamheten och på de beställningar som 

kommunen gör hos Uppcom AB. 

4. Ett nytt IT-råd, bestående av förvaltningarnas IT-ansvariga, upprättas under 

ledning av IT-chefen. Rådets uppgift är att löpande följa IT-verksamheten i 

kommunen och tillse att den följer den fastslagna strategin. Rådet är i första 

hand ett organ för kommunikation-, kunskap- och erfarenhetsutbyte mellan 

förvaltningarna, men rådets uppgift är också att ansvara kunskaps- och 

erfarenhetsutbytet med leverantören Uppcom AB.  

5. Kommunens dotterbolags uppgift är att med god kvalitet och högsta säkerhet 

leverera de tjänster som beställs och preciseras av förvaltningarna. IT-chefen 

är kommunens ansvarige handläggare för alla avtal med Uppcom AB. 

Godkännande av avtal sker beroende på omfattning och innehåll antingen av 

IT-chefen, Kommunchefen eller KS i enlighet med gällande 

delegationsordning. 

6. Kommunen och Uppcom AB för förhandlingar om ett nytt långsiktigt 

samarbetsavtal. Beslut om ett nytt avtal beräknas kunna fattas under våren 

och gälla från och med halvårskiftet juni-juli 2018.  

7. En viktig del av kommunens IT-verksamhet handlar om 

informationssäkerheten. Under hösten 2017 har Anna-Marie Ståhlberg 

(tidigare tillförordnad kommunchef) och kommunens beredskapssamordnare 

Charlott Åberg utarbetat en handlingsplan för kommunens 

informationssäkerhet. Kommunfullmäktige kommer vid sitt sammanträde i 

februari 2018 ta ställning till ett förslag till Policy för informationssäkerheten. 

När policyn är antagen följer arbetet med att utarbeta instruktioner och rutiner 

för förvaltningar och kommunens bolag, IT-verksamheten samt för 

medarbetare och förtroendevalda. 

 

Med de åtgärder som ovan redovisas anser Kommunstyrelsen att kommunen kommer att 

motsvara de krav som ställs i revisorernas granskningsrapport. 
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Sammanfattning

3

Uppvidinge kommun

Under perioden juni till augusti 2017 har PwC på uppdrag av revisionen i Uppvidinge kommun genomfört en 
översiktlig granskning av kommunens IT-verksamhet. Granskningen omfattar kommunens IT-enhet (IT- och 
Informationsavdelningen med en anställd, samt Uppcom AB, kommunalt bolag som tillhandahåller tjänster inom 
bredband, IT och telefoni) såväl som IT-verksamheten inom ett urval av kommunens förvaltningar. Syftet har 
varit att granska IT-verksamhetens ändamålsenlighet utifrån verksamhetens behov av ett optimalt IT-stöd.

• Vår övergripande bedömning är att IT-verksamheten* till viss del men inte till fullo uppfyller revisionsfrågans innebörd. Det finns 
en medvetenhet både hos verksamheten och IT om att det krävs ett antal åtgärder för att närma sig en god och väl fungerande IT-
leverans. 

• Den tekniska infrastrukturen liksom IT-organisationen som sådan, har i grunden förutsättningar för att leverera verksamhetsstöd 
på ett effektivt sätt. Inom IT-verksamheten förekommer det personberoenden och kommunens IT-chef har också ett uppdrag inom 
inköp kring ramavtal.

• Kommunstyrelsen bör stärka den strategiska styrningen och agendan för hela IT-verksamheten genom en IT-strategi kopplad till 
övergripande strategiska mål och vision. 

• Kommunstyrelsen, nämnderna och Uppcom AB bör tydliggöra roller och ansvar och utarbeta eller uppdatera rollbeskrivningar 
inom IT-verksamheten. 

• Det finns potential till förbättring inom ett flertal områden såsom processorientering, kvalitetssäkring, mätning och uppföljning, 
kommunikation och ekonomisk styrning.

*Begreppet IT-verksamhet inkluderar såväl kommunens anställda inom IT (IT-chef, IT-samordnare hos förvaltningar) som Uppcom AB

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll
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Uppvidinge kommun

Inledning

Under perioden juni till augusti 2017 har PwC på uppdrag av revisionen i Uppvidinge kommun genomfört en översiktlig granskning av 
kommunens IT-verksamhet. Granskningen omfattar kommunens IT-enhet, bestående av IT- och Informationsavdelningen med en anställd, samt 
Uppcom AB, kommunalt bolag som tillhandahåller tjänster inom bredband, IT och telefoni, såväl som IT-verksamheten inom ett urval av 
kommunens förvaltningar. 

Resultatet av granskningen presenteras i denna rapport.

Syfte

Uppdraget innebär att inom ramen för revisionsarbetet i Uppvidinge kommun genomföra en övergripande granskning av kommunens IT-verk-
samhet för att förstå om denna uppfyller det behov av IT-stöd som finns. Granskningen har översiktligt fokuserat på styrning och ledning av IT, 
strategifrågor, teknologi och funktionalitet, projekt och processer, ekonomi och uppföljning, samt personalaspekter såsom kompetens och bredd.

Syftet med granskningen är att klargöra vilka eventuella områden som behöver utvecklas för att uppnå en, i förhållande till jämförbara 
verksamheter, optimal IT-leverans.

I denna rapport förekommer begreppet IT-verksamhet. Detta begrepp inkluderar här såväl egna anställda inom förvaltningarna med roller som 
knyter an till IT-frågor, till exempel IT-chef och IT-samordnare, som Uppcom AB.

Övergripande revisionsfrågor

Rapporten avser att belysa följande övergripande revisionsfrågor:

Är kommunstyrelsens och nämndernas IT-verksamhet ändamålsenlig? Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad 
för att ge och matcha en optimal IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd? 

För att besvara de övergripande revisionsfrågorna har elva delområden definierats.

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll
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Revisionsfrågor

Är IT-verksamheten i kommunen ändamålsenlig?

Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge 
och matcha en optimal IT-leverans och ett optimalt verksamhetsstöd?

Revisionsfrågor delområden

1. Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamheternas behov och förväntan?

2. Bedrivs förvaltning och utveckling av IT-relaterade funktioner på ett strukturerat sätt och skapar det förutsättningar för ett effektivt stöd 
till organisationen?

3. Är verksamhetskritiska applikationer och system kostnadseffektiva och ändamålsenliga och stödjer de befattningshavare med underlag för 
att kunna styra verksamheten?

4. Finns erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till intressenterna (t ex verksamheten)?

5. Är processen för framtagande av IT-budget och uppföljning dokumenterad och strukturerad?

6. Genomförs mätningar och värderingar av IT-stödet kontinuerligt?

7. Är IT-infrastrukturen uppbyggd enligt god praxis och skapar den förutsättningar för ett kvalitativt och säkert IT-stöd?

8. Är tekniken anpassningsbar för förändrade behov och förutsättningar i verksamheten?

9. Finns en tydlig rollfördelning för personal som arbetar inom IT-verksamheten som definierar hur relationen mellan IT och övrig 
verksamhet ska hanteras?

10. Sker utbildning av medarbetare inom IT-verksamheten regelbundet och i syfte att säkerställa kompetens på kort och lång sikt?

11. Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunens IT-utveckling och vilken omvärldsbevakning finns med tanke på den utveckling 
som sker inom området?

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll

Uppvidinge kommun

5



PwC

29 september 2017

Metod

6

Uppvidinge kommun

Metod

PwC har baserat granskningen på följande arbetssätt och metodik.

• Intervjuer med identifierade nyckelpersoner i kommunen (se 
intervjulista, bilaga 1) samt inläsning och genomgång av till-
gänglig dokumentation och styrande dokument.

• Granskningen baseras på PwC:s metod ITM (IT Maturity 
analysis). Metoden bygger på fem områden som tillsammans 
representerar IT-verksamheten inom en organisation. Metoden 
tar även hänsyn till så kallad god praxis inom IT generellt och 
jämför erhållet resultat med hur IT hanteras hos andra 
organisationer. 

Avgränsning

• Erhållet material har granskats på en övergripande nivå. 

• PwC har endast granskat den information som tillgängliggjorts 
för oss.

• Verksamheten inom kommunens olika bolag har inte granskats 
specifikt.

IT-strategi och plan

IT-leverans och kostnad

Teknologi

Organisation och personal

System och applikationer

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll
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Övergripande bedömning

Bedömning

Vår övergripande bedömning är att IT-verksamheten* till viss del uppfyller revisionsfrågans innebörd. Organisatoriskt samordnas IT av 
kommunens IT-chef medan leveransen sköts av Uppcom AB, ett helägt bolag. Det finns en medvetenhet både inom IT-verksamheten och 
förvaltningarna kring att det krävs ett antal åtgärder för att närma sig en väl fungerande IT-leverans.

• Den IT-strategi och de övriga styrande dokument som finns är i behov av uppdatering för att säkerställa att IT levererar i linje med 
övergripande mål, här föreligger oklarhet både inom IT-verksamheten och de intervjuade förvaltningarna om vilka dessa mål är.

• Den tekniska infrastrukturen liksom organisationen som sådan har i grunden förutsättningar för att leverera verksamhetsstöd på ett effektivt 
sätt. Bemanningsmässigt finns ett personberoende inom IT där kommunens samordnande roll även har arbetsuppgifter inom inköp. Det 
skapar av naturliga skäl utmaningar i förmågan att möta olika förvaltningar och säkerställa att IT levererar enligt deras behov. Kommunen bör 
utreda om det finns behov av att öka bemanningen för att möta efterfrågan.

• En följd av föregående observation är till exempel att utbildningsförvaltningen kommit att sköta sin egen IT kopplat till elever och 
undervisning. Kommunstyrelsen bör aktivt besluta om hur förvaltningsspecifik IT skall hanteras för att undvika att utvecklingen av IT-
plattformen tar olika vägar i olika förvaltningar vilket leder till högre förvaltningskostnader.

• Roller och ansvar bör även tydliggöras på verksamhetssidan i form av t ex IT-samordnare som utses och utbildas inom de olika förvaltningarna 
så att de kan utgöra en relevant motpart till IT och stötta sin förvaltning på bästa sätt. Sammantaget skapar detta förutsättningar för att kunna 
dra nytt av digitaliseringens möjligheter och öka värdet för medborgare och anställda i kommunen.

7

Uppvidinge kommun

Övergripande revisionsfrågor 

Är IT-verksamheten i kommunen ändamålsenlig?

Är användningen av resurser organiserad, strukturerad och kontrollerad för att ge och matcha en optimal IT-
leverans och ett optimalt verksamhetsstöd?

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll

*Begreppet IT-verksamhet inkluderar såväl kommunens anställda inom IT (IT-chef, IT-samordnare hos förvaltningar) som Uppcom AB
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Övergripande analys

Observationer

8

Uppvidinge kommun

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll

• Den övergripande strategin bör kommuniceras tydligt så att 
underliggande strategier kan knytas till denna.

• IT-strategin behöver uppdateras och förankras i kommunstyrelsen för att 
säkerställa att den stödjer kommunens långsiktiga mål.

• Styrande dokument i form av policys behöver revideras och godkännas. 
• Roller och ansvar inom IT bör detaljeras.
• Roller och ansvar inom förvaltningarna i förhållande till IT bör fastställas. 
• Vi rekommenderar att det planeras och genomförs utbildningsinsatser för 

relevant personal inom de olika förvaltningarna för att säkerställa en 
tydligare kravställning mot IT och möjliggöra leveransgodkännande och 
test.

• Utred möjligheten att utöka IT:s gränsyta mot verksamheten och säker-
ställ att motsvarande gränsyta finns på verksamhetssidan i form av t ex 
IT-samordnare. 

Styrning och ledning av IT-verksamheten behöver stärkas, styrande 
dokument behöver uppdateras och i vissa fall upprättas. Roller och ansvar 
relaterade till IT inom respektive förvaltning behöver fastställas och förtyd-
ligas.

Enligt vad som framkommit i intervjuer är kritiska verksamhetssystem i 
stort sett ändamålsenligt utformade och den tekniska infrastrukturen som 
stöttar dessa är uppsatt i enlighet med god praxis.

• Kommunens övergripande strategi och vision är inte tydligt 
kommunicerad och förankrad.

• IT- och IT-säkerhetspolicy är ej godkända av kommunstyrelsen.
• IT-strategin inom kommunen är utdaterad och beroende av övergripande 

strategi och målsättningar för att bli det vägledande dokument den skall 
vara.

• Övergripande samordning av IT inom kommunen saknas och mognads-
graden som beställare inom olika förvaltningar varierar, vilket får effekter 
på IT-verksamhetens leverans och på den upplevda kvaliteten hos 
levererade tjänster.

• IT-verksamheten är relativt liten vilket får negativa effekter på svarstider 
i kommunikationen med förvaltningarna. Det medför att mer eller 
mindre uppenbar skugg-IT uppstår.

Rekommendationer
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Revisionsfråga 1
Är IT-leveransen och verksamhetsstödet anpassade till verksamheternas behov och förväntan?

Observationer

• Det finns ett förväntansgap mellan verksamheten och IT vad gäller IT-
verksamhetens stöd till förvaltningarna. Relationen mellan IT och verk-
samhet upplevs i stort som god men förvaltningarna önskar att IT kan delta 
mer i verksamhetsutvecklingen.

• Kommunen har en IT- och informationsavdelning bestående av en anställd 
IT-chef som framför allt arbetar som strateg och hanterar samordning av 
IT-verksamheten samt agerar som beställare mot Uppcom AB. 
Avdelningen ligger under kommunledningsförvaltningen.

• Leverans från Uppcom AB regleras i ett avtal som upprättades år 2011. 
Avtalet är inte anpassat till dagens verksamhet och kunskap om avtalets 
omfattning är låg inom förvaltningarna. 

• I intervjuer framkommer att relationen med Uppcom AB tidvis upplevts 
som bristande vad gäller kommunikation och samarbete. 

• De flesta förvaltningar saknar ansvariga roller för samordning av IT- och 
digitaliseringsfrågor som kan utgöra motpart till IT. Följden blir otydlig 
kravställning mot IT.

• Det finns ingen etablerad jourverksamhet för hantering av problem utanför 
kontorstid. Problem som uppstår löses ad hoc. Detta medför att det kan 
dröja lång tid innan eventuella incidenter upptäcks och åtgärdas. Det är 
inte tydligt i vilken omfattning en högre servicegrad efterfrågas.

• Ärenden som inkommer till Uppcom AB loggas ej varför samma eller 
liknande problem kontinuerligt återkommer. En medvetenhet finns hos 
Uppcom AB om att detta är ett problem och de har som mål att etablera en 
helpdeskfunktion och implementera ett ärendehanteringssystem som 
loggar aktiviteter.
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Uppvidinge kommun

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte

SammanfattningInnehåll

Rekommendationer

• Upprätta en uppdragsbeskrivning för IT-verksamheten som kan 
kommuniceras till förvaltningarna för att på så sätt minska förväntans-
gapet. 

• IT-chef i samarbete med Uppcom AB bör fastställa dokumenterade 
processer samt tydliggöra roller i förhållande till förvaltningarna för att 
säkerställa väl fungerande IT-stöd.

• Effektiv IT-leverans kräver att förvaltningarna utvecklar sin 
beställarkompetens och förmåga att föra en mer planerad dialog med IT-
verksamheten.

• Säkerställ formellt beslut om hur förvaltningsspecifik IT skall hanteras.

• Den övergripande IT-styrningen behöver stärkas för att säkerställa en bra 
samordning och prioritering av IT-initiativ.

• Det bör etableras strukturer för samarbete mellan de olika intressenterna i 
förhållande till IT, exempelvis i etablerade forum som förvaltningsgrupper 
för systemförvaltning.

• Nytt avtal med Uppcom AB bör tecknas, med en tydlig 
uppdragsbeskrivning, samt kommuniceras för att höja medvetenheten om 
var gränsen mellan förvaltningarnas och IT-verksamhetens ansvar går. 

• Överväg att inkludera representant från Uppcom AB i IT-rådet för att 
minska avståndet mellan beställare och utförare och förbättra verksam-
hetsstödet.

• Utred om behov finns av jourberedskap, vilka förvaltningar som i sådana 
fall har detta behov och vilka system som omfattas så att Uppcom AB kan 
kommunicera kostnadsbild och villkor för en sådan tjänst om den anses 
behövas.

• Uppcom AB bör slutföra arbetet med att etablera en helpdesk funktion och 
användning av ett ärendehanteringssystem för att identifiera och lösa 
återkommande problem.
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Revisionsfråga 2
Bedrivs förvaltning och utveckling av IT-relaterade funktioner på ett strukturerat sätt och skapar det 
förutsättningar för ett effektivt stöd till organisationen?

Observationer

• I intervjuer framkommer det att utveckling och förvaltning bedrivs 
tämligen ostrukturerat. Samordning inom IT-verksamheten och 
kommunikationen mellan IT-verksamheten, förvaltningarna och 
kommunstyrelsen kan förbättras. 

• Det framkommer i intervjuerna att det råder oklarhet kring rollerna 
systemägare och systemförvaltare samt det ansvar som är kopplat till dessa 
roller.

• Avsaknad av IT-samordnare i vissa förvaltningar påverkar effektiviteten 
och förmågan att vara en god beställare av IT-stöd.

• Processer för incident och problem är delvis implementerade.

• Det saknas dokumenterad och fungerande process för förändringar, 
beställningar hanteras ad hoc.

• IT-rådet som refereras till i intervjuer har successivt tappat mötesfrekvens, 
vilket fått en negativ påverkan på kommunikationen mellan verksamheten 
och IT. Det är oklart om det pågår några möten och vilka som deltar.

• Det saknas en vedertagen modell för att bedriva projekt och förvaltning av 
IT. Det finns också brister i uppföljning av avslutade projekt, t ex görs 
sällan analyser för att tydliggöra verksamhetsnyttan eller finansiell 
uppföljning.

Rekommendationer

• Förmågorna kring utveckling och förvaltning behöver stärkas både hos IT-
verksamheten och förvaltningarna. Förväntningarna på IT-verksamheten 
behöver tydliggöras från kommunledning och förvaltningar.

• Överväg att etablera IT-processer enligt ITIL* och en enkel förvaltnings-
modell, till exempel baserad på pm3** för verksamhetskritiska system och 
för att säkerställa goda förutsättningar för en effektiv systemförvaltning.

• Etablera IT-samordnare i de förvaltningar där behov finns och säkerställ 
rätt utbildningsnivå för att stärka beställarkompetensen. 

• Återetablera IT-rådet för att säkerställa snabb och tydlig kommunikation 
mellan IT-verksamheten och förvaltningarna. 

• Säkerställ att tid prioriteras för IT-frågor inom de förvaltningar där IT-
verksamheten upplever att samarbetet brister.

• Utred möjligheten att införa en enkel modell för att värdera, prioritera och 
följa upp nyttan av projekt som drivs, exempelvis via nyttokalkyler.
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SammanfattningInnehåll

*) ITIL – (Information Technology Infrastructure Library). ITIL är en samling principer för strukturerad hantering av IT-tjänster.
**) pm3 - Förvaltnings- och portföljsstyrningsmodell för effektiv hantering av IT-system och processer. 
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Revisionsfråga 3
Är verksamhetskritiska applikationer och system kostnadseffektiva och ändamålsenliga samt stödjer de 
befattningshavare med underlag för att kunna styra verksamheten?

Observationer

• Verksamhetskritiska system upplevs till största delen vara ändamålsenliga 
och uppfyller verksamhetens krav och förväntningar. Det finns utvecklings-
potential för att kunna få ut det fulla värdet av systemstödet.

• Det framkommer under granskningen att förvaltningarna upplever brister i 
applikationer och system samtidigt som applikationer inte utnyttjas på rätt 
sätt eller fullt ut, till exempel har skrivare köpts in som ej behövts. Den 
bristande kommunikationen och samordningen med IT-verksamheten* 
lyfts fram som en grundläggande orsak.

• Det finns en tydlig och fastställd samt  kommunicerad upphandlingspolicy, 
vilken inte hindrat förvaltningar att i vissa fall själva köpa in applikationer, 
system eller hårdvara där den fullständiga kostnadsbilden för förvaltning 
inte varit helt klar.

• Under intervjuerna framkommer att kommunens IT- och informationschef 
även ansvarar för ramavtal. Förvaltningarna själva ansvarar för 
verksamhetsspecifika avtal samt uppföljning av dessa.

• Det framkommer att det på generell nivå inte sker någon specifik nytto-
eller effektuppföljning av genomförda IT-initiativ.

Rekommendationer

• Kommunstyrelsen bör kontinuerligt mäta och följa upp hur väl efterfrågade 
tjänster lanseras och utvecklas både ur ett finansiellt och ett 
verksamhetsorienterat perspektiv. Syftet är att uppnå transparens i 
förhållande till de olika förvaltningarnas förväntan samt få möjlighet till 
bättre styrning.

• Kommunstyrelsen bör se över hur IT-kostnader sammanställs och 
säkerställa att alla relevanta kostnader inkluderas i fördelningen av 
kostnader till verk-samheten.

• Kommunstyrelsen bör se över leverantörsstyrningen för att dels säkerställa 
att avtal löpande uppdateras och omförhandlas, dels för att kontinuerligt 
följa upp och utvärdera levererad kvalitet i förhållande till förväntningarna.

• Inom ramen för leverantörsstyrning bör kommunstyrelsen även säkerställa 
en upphandlingsprocess som involverar samtliga intressenter både från IT-
verksamheten och förvaltningarna för att få en så heltäckande bild som 
möjligt av förutsättningarna för upphandling och följderna. 

• Kommunstyrelsen bör införa en process för nyttokalkyler i samband med 
anskaffning av IT-stöd, samt göra löpande uppföljningar för att säkerställa 
effektiviteten över tid, se även rekommendation under revisionsfråga två.
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*Begreppet IT-verksamhet inkluderar såväl kommunens anställda inom IT (IT-chef, IT-samordnare hos förvaltningar) som Uppcom AB
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Revisionsfråga 4
Finns erforderliga styrande dokument för IT som är kommunicerade till intressenterna (t ex verksamheten)?

Observationer

• Det råder brist på fastställda styrande dokument för IT. Förslag på IT-
policy och IT-strategi har tagits fram av IT-chef men är inte formellt god-
kända av kommunstyrelsen. Inom IT-verksamheten* är det inte tydligt 
vilka styrande dokument som finns och vilka som är gällande.

• Det saknas en aktuell kommunicerad IT-strategi och en gemensam 
strategisk agenda för IT. 

• Det saknas konkreta och mätbara mål, vilket fått till följd att den 
strategiska samordningen är spretig och skapar otydlighet i den långsiktiga 
planeringen.

• Den IT-strategi som finns är 14 år gammal och därmed inaktuell.

• Formella policys för informationssäkerhet och IT-säkerhet saknas. Det 
råder även oklarhet inom IT-verksamheten om det finns några styrande 
dokument som anger hur integritetsfrågor (PuL* och i förlängningen 
GDPR**) ska hanteras.

• Det framkommer att Barn- och utbildningsförvaltningen har tagit fram en 
IT-strategi. I övriga förvaltningar är kunskapen och intresset för IT-frågor 
varierande. 

Rekommendationer

• Kommunstyrelsen bör ta fram en plan för att komplettera IT-relaterade 
styrande dokument. 

• Kommunstyrelsen bör ge i uppdrag till IT-chef att ta fram en övergripande 
strategi och plan för IT-verksamheten. Denna ska ta utgångspunkt i vision 
och långsiktiga strategiska mål, samt beskriva hur IT skall bidra till dessa 
mål. 

• Strategin bör kompletteras med en handlingsplan med prioriterade 
aktiviteter.

• Strategin skall beslutas i styrelsen (kommunstyrelsen, fullmäktige) och 
IT- chef bör ansvar för att strategin efterlevs och följs upp.

• Granska, uppdatera och fastställ IT-policy samt IT- och Informations-
säkerhetspolicy. 

• Upprätta en integritetspolicy.

• Säkerställ att samtliga dokument kommuniceras till verksamheten på ett 
sätt som gör att det går att ta till sig och förstå informationen och syftet.

12

Uppvidinge kommun

Bilaga Detaljerad analysRevisionell bedömningMetodRevisionsfrågorBakgrund och syfte
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*) PuL - Personuppgiftslagen
**) GDPR – General Data Protection Regulation, EU:s dataskyddsförordning

*Begreppet IT-verksamhet inkluderar såväl kommunens anställda inom IT (IT-chef, IT-samordnare hos förvaltningar) som Uppcom AB
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Revisionsfråga 5
Är processen för framtagande av IT-budget och uppföljning dokumenterad och strukturerad?

Observationer

• Budgetering av medel för IT sker enligt uppgift genom anslagsfinansiering  
baserat på tidigare utfall. I intervjuer framkommer att det inte sker någon 
strukturerad förberedelse i form av överenskommelser med verksamheten 
om vilka behov som föreligger för t ex utveckling eller anpassning. Följden 
av detta är att såväl IT-verksamheten som förvaltningarna anser att 
budgeten inte står i relation till behoven.

• Det förefaller finnas en insikt hos samtliga parter om att det krävs ett större 
samarbete och en gemensam process för att säkerställa en korrekt 
finansiering av IT i kommunen. 

• Det framkommer att det finns en stor osäkerhet från förvaltningarna kring 
den faktiska kostnaden för IT i kommunen och hur den förhåller sig till 
jämförbara verksamheter. 

Rekommendationer

• Kommunstyrelsen bör införa en budgetprocess för IT-verksamheten som 
innebär att alla intressenter i form av förvaltningar, ledning och IT-enhet 
tar ett gemensamt ansvar för att säkerställa ändamålsenlig finansiering av 
IT-stödet.  

• Den i rapporten föreslagna samordningen på övergripande nivå avseende 
IT-verksamheten gäller inte minst finansiering av IT. Förvaltningarnas 
prioriteringar bör samordnas och en gemensam plan utarbetas. Utifrån 
denna kan sedan budget och medel avsättas för att säkerställa en effektiv 
kontroll av kostnader och även att risken för överraskningar minimeras.

• Det är väsentligt att ansvaret för IT-kostnaderna tas av respektive 
intressent. Kommunstyrelsen bör därför tydliggöra modellen för vad olika 
tjänster och funktioner kostar samt tydligt kommunicera detta, t ex genom 
en tjänstekatalog eller motsvarande. Samtliga äskanden utanför budget bör 
hanteras separat och följa en tydlig beslutsprocess. 

• Respektive systemförvaltare eller motsvarande bör ansvarar för att planera 
både för löpande drift och förvaltning, samt de utvecklingsinsatser som ska 
genomföras på kort och lång sikt. I detta ingår att göra nyttoberäkningar 
och ekonomiska beslutsunderlag.

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att samtliga IT-kostnader följs upp på 
övergripande nivå för att få en god överblick och skapa förutsättningar för 
att kunna jämföra sig med andra liknade verksamheter. 
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Revisionsfråga 6
Genomförs mätningar och värderingar av IT-stödet kontinuerligt?

Observationer

• Det genomförs inga regelbundna mätningar avseende kostnads- eller 
nyttoeffekter av det stöd som IT-verksamheten tillhandahåller.

• I samband med etablering av IT-rådet år 2016 genomfördes en enkätunder-
sökning kring verksamhetens upplevelse av IT-leveransen. Resultatet av 
undersökningen har gåtts igenom men det är oklart om resultatet förts 
vidare ut i förvaltningarna och om några åtgärder vidtagits baserat på det. 

Rekommendationer

• Etablera metodik och mätetal som möjliggör uppföljning kring vilket värde 
IT skapar i form av verksamhetsnytta.

• Upprätta återkommande generella och förvaltningsspecifika undersökning-
ar kring det upplevda värdet av IT. 

• Undersök möjligheten att koppla verksamhetsnytta och upplevt värde till 
den finansiella uppföljningen för att skapa jämförbarhet med andra 
kommuner. Här bör IT-verksamheten och förvaltningarna gemensamt 
kunna dra nytta av omkringliggande kommuners erfarenheter alternativt 
göra gemensam sak.
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Revisionsfråga 7
Är IT-infrastrukturen uppbyggd enligt god praxis och skapar den förutsättningar för ett kvalitativt och säkert 
IT-stöd?

Observationer

• Baserat på det som framkommit under intervjuer är vår bedömning att 
infrastrukturen i stort är uppbyggd enligt god praxis där val av utrustning 
sker från etablerade leverantörer. Det finns fungerande rutiner för åter-
ställning av teknik i händelse av allvarliga avbrott och det finns redundans 
avseende kritiska funktioner via avtal med Uppcom AB. 

• Avtalet med Uppcom AB inkluderar drift och support samt hantering av 
personlig utrustning i form av datorer och tillbehör. Avtalet inkluderar 
även nätverk och telefoni. Hårdvara beställs via Uppcom, som använder sig 
av Atea som leverantör. 

• Framöver kommer telefoniplattformen att förnyas via upphandling för att 
möjliggöra mer mobila anknytningar. 

• Det finns två geografiskt åtskilda serverhallar med full redundans. 

• Det framkommer att Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) 
genomfört en inventering under år 2017 av bland annat IT-infrastrukturen 
där IT-verksamheten bedöms ha ett förhållandevis högt säkerhetstänk. Ett 
par brister noteras och rekommendationer för åtgärd kommenteras i 
MSB:s rapport. Kommunstyrelsen har ansökt om bidrag för åtgärder.

• Miljö- och byggnadsförvaltningen har samma IT-system för kart och mät 
som Älmhults kommun. Älmhult sköter driften av systemet, ett samarbete 
som upplevs fungera mycket bra. 

• Regelbundna sårbarhetsanalyser genomförs inte, vilket kan leda till 
bristande kunskap om potentiella IT-säkerhetsrisker.

Rekommendationer

• Regelbundna sårbarhetsanalyser bör genomföras för att säkerställa en hög 
IT- och informationssäkerhetsnivå. Sårbarhetsanalyser bör genomföras 
både på interna och externa IT-miljöer, framförallt på de applikationer som 
hanterar känslig information. Frekvensen bör åtminstone vara årligen.

• Kommunstyrelsen bör i samarbete med IT-verksamheten genomföra en 
uppdaterad riskanalys för att säkerställa att infrastrukturen för IT inte är 
exponerad för risker som kan innebära väsentlig påverkan vid allvarliga 
händelser. Resultatet av riskanalysen och de sårbarhetsanalyser som 
föreslås ovan bör ligga till grund för en uppdaterad kontinuitetsplan.

• Kommunstyrelsen bör besluta om åtgärder avseende de brister som MSB 
observerat under sin inventering i enlighet med givna rekommendationer i 
rapporten. 
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Revisionsfråga 8
Är tekniken anpassningsbar för förändrade behov och förutsättningar i verksamheten?

Observationer

• Med utgångspunkt i den information som inhämtats avseende den tekniska 
infrastrukturen är bedömningen att tekniken på generell nivå är 
anpassningsbar för förändrade behov hos förvaltningarna. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen har infört Googles plattformar för 
lärande och har börjat ersätta bärbara datorer till eleverna med Google 
Chromebooks. Dessa är inte kompatibla med QID*, vilket inneburit att 
användarkonton lagts in med manuella script.

• Det framkommer under granskningen att system och applikationer inte 
alltid används korrekt eller till fullo beroende på dels bristande utbildning, 
dels gamla funktioner eller inställningar som inte tagits bort eller 
korrigerats. 

• I intervjuer framkommer att förvaltningarna upplever viss utrustning som 
föråldrad och därmed inte möter behoven och att utrustning tagits in som 
ej varit nödvändig, som exempel har skrivare installerats som det ej funnits 
behov av.

• IT-verksamheten är ofta tidigt involverade i upphandlingsprojekt för att 
diskutera tekniska krav. Det finns exempel där förvaltningar köper in 
system mot IT-verksamhetens rekommendationer eller vetskap. I dessa fall 
blir IT-verksamheten involverade sent i processen, vilket upplevs påverka 
effektiviteten negativt.

Rekommendationer

• Utred behov av vidareutbildning inom de olika förvaltningarna på det 
systemstöd som finns för att säkerställa korrekt och effektiv användning. 

• Kommunstyrelsen bör säkerställa att IT-verksamheten är involverad i hela 
processen i samband med upphandlingar av IT-stöd och att IT är delaktiga i 
samtliga investeringsbeslut som rör denna domän.
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*) QID – QID är ett system för att kunna hämta kvalitetssäkrade personuppgifter från folkbokföringsregistret 



PwC

29 september 2017

Revisionsfråga 9
Finns en tydlig rollfördelning för personal som arbetar inom IT-verksamheten som definierar hur relationen 
mellan IT och övrig verksamhet ska hanteras?

Observationer

• Det finns ett antal angivna roller med fokus på IT-verksamheten, men det 
saknas tydliga roll- och arbetsbeskrivningar för dessa.  

• Det framkommer i granskningen att IT- och informationschefen ansvarar 
för samordning av IT- och digitaliseringsfrågor på en övergripande 
strategisk nivå. En tydlig rollbeskrivning saknas för ansvaret.

• Det saknas i stor utsträckning utsedda IT-samordnare inom 
förvaltningarna.

• Inom förvaltningarna finns systemägare/systemförvaltare för de största 
och mest kritiska systemen. Det framkommer att kompetensnivån är 
varierande och rollerna upplevs otydliga. Ansvar inte är tydligt 
kommunicerat. Förvaltningen baseras inte på standardiserad metodik.

• Uppcom AB har nyligen anställt en IT-projektledare med målet att öka 
samverkan mellan förvaltningarna och Uppcom AB för att kunna erbjuda 
ett mer proaktivt förhållningssätt och fokusera på utveckling efter 
förvaltningarnas behov. 

• Det finns inte någon utpekad informationssäkerhetsansvarig i kommunen. 
Vidare finns ingen utpekad roll inom IT-verksamheten för operativa IT-
säkerhetsfrågor. 

• Det framkommer att beredskapssamordnaren och IT-chefen arbetar med 
ett informationssäkerhetsprojekt, där de bland annat samarbetar med 
närliggande kommuner för att uppnå ett kunskapsutbyte.

• Det noterades behov av en roll för att anpassa förvaltningarna till 
kommande dataskyddsförordningen (GDPR*) som träder i kraft i maj 2018. 
Både IT-verksamheten och förvaltningarna har uppmärksammat detta 
behov men inga initiativ har ännu tagits inom området.

Rekommendationer

• Kommunstyrelsen bör fastställa roll- och ansvarsbeskrivningar för samtliga 
roller relaterade till IT och digitaliseringsfrågor, t ex IT-samordnare, 
systemägare och systemförvaltare.  

• Vidare bör det säkerställas att samtliga medarbetare har relevant 
utbildningsnivå och är informerade om sin roll och vilket ansvar den 
innebär.

• Tydliggör IT-chefens roll och ansvar samt utred behovet av att komplettera 
rollen med ytterligare en tjänst på hel- eller deltid för att möjliggöra bättre 
kommunikation med förvaltningarna och minska personberoendet. 

• Formalisera systemägarskapet och systemförvaltarskapet för de system 
som är verksamhetskritiska.

• Kommunstyrelsen bör skyndsamt definiera en roll med ansvar för att leda 
arbetet med att anpassa all verksamhet för den nya 
dataskyddsförordningen (GDPR*). För rollen krävs en tydlig 
rollbeskrivning och mandat, samt erforderlig kompentens eftersom 
komplexiteten kommer öka med det nya direktivet. 
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Revisionsfråga 10
Sker utbildning av medarbetare inom IT-verksamheten regelbundet och i syfte att säkerställa kompetens på kort 
och lång sikt?

Observationer

• Det framkommer i granskningen att det finns ett stort utbildningsbehov 
inom IT-området generellt, men även avseende system, applikationer och 
IT generellt. Det sker i dagsläget viss utbildning av nyanställda men det 
finns inte någon strukturerad plan eller strategi för vilken typ av utbildning 
som ska erbjudas. 

• Systemförvaltare kan erhålla viss utbildning via webinars, utöver det sker 
den på egen hand och baserat på eget intresse. Utifrån detta ska sedan 
systemförvaltarna utbilda användarna av systemen, vilket i dagsläget inte 
blir effektivt eftersom den generella kompetensen inom området är 
bristande.

• Det framkommer att det finns en efterfrågan och ett intresse inom 
förvaltningarna att få mer utbildning inom IT och applikationerna som 
används.

• Baserat på vad som framkommit i granskningen bedöms medarbetarna 
inom Uppcom AB var för sig ha en relevant och god kompetens inom IT. 
Det noterades att Uppcom AB inte haft kunskap om verksamheten för att 
bedriva ett proaktivt arbete beroende på bristande samordning och 
kommunikation mellan dem och förvaltningarna. I och med anställningen 
av den nya IT-projektledaren har de förhoppningar om förbättring. 

• Barn- och utbildningsförvaltningen har nyligen tagit in en specialist inom 
Googles läroplattform och verktyg för att administrera verktygen och 
genomföra utbildning inom skolan för användningen av Chormebooks.

Rekommendationer

• Det behövs en långsiktig strategi och plan kring kompetensutveckling inom 
IT och digitalisering som helhet för att säkra kompetensbehov på lång sikt. 

• Det är viktigt att säkerställa att medel avsätts i budgeten för utbildning och 
kompetensförstärkning, baserat på identifierade behov och en tydlig 
målsättning om vilken kompetens som ska finnas.

• Genomför en kompetenskartläggning inom IT-verksamheten och 
förvaltningarna för att identifiera vilken kompetensutveckling som krävs 
och efterfrågas för effektiv förvaltning och utveckling av IT-system.
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Revisionsfråga 11
Ansvarar IT-avdelningen för att samordna kommunens IT-utveckling och vilken omvärldsbevakning finns med 
tanke på den utveckling som sker inom området?

Observationer

• Granskningen visar att det inte finns någon strukturerad samordning av IT-
utveckling och omvärldsbevakning. Det finns inte heller ett uttalat uppdrag 
till IT-verksamheten att ansvara för detta. 

• Avsaknad av övergripande strategi för IT-verksamheten och för hur IT-
utveckling ska bedrivas medför att initiativ hanteras ad hoc och bygger på 
intresse hos enskilda individer eller avdelningar snarare än på långsiktiga 
mål.

• Uppcom AB fokuserar i första hand på att hålla sig uppdaterade inom 
utveckling av infrastruktur och IT-drift. Ansvaret för omvärldsbevakning 
avseende digitalisering och verksamhetssystem på funktionell nivå har 
ansetts ligga på förvaltningarna, men i och med Uppcom AB nyligen 
anställde IT-projektledare finns förhoppningar om att mer fokus kan läggas 
på detta område.

• Initiativ har tagits för att fokusera på utveckling och omvärldsbevakning. 
Ett exempel på detta är IT-rådet där ett antal möten genomfördes för att 
diskutera IT-utvecklingen.

• I IT-rådet togs beslut om att införa Windows AD i samarbete med Älmhult 
och Markaryds kommun. Detta är nu ett pågående projekt och det genom-
förs därför regelbundna möten med IT-cheferna inom respektive kommun. 

Rekommendationer

• Genom att skapa förutsättningar för samordning av IT-strategiska frågor 
och styrning kan omvärldsbevakning och utvecklingsinitiativ få en plats i 
den övergripande strategin och därmed prioriteras. 

• Information om resultat och inriktning bör ges internt, men även i 
relevanta delar publiceras på ett sådant sätt att kommunens innevånare får 
möjlighet att ta del av hur kommunen prioriterar dessa initiativ.

• Säkerställ att omvärldsbevakning ges nödvändig tid hos alla intressenter 
som arbetar med digitala utveckling och agenda inom styrelsen, 
förvaltningarna och IT-verksamheten. 

• Undersök möjligheten att utöka samarbetet med närliggande kommuner i 
frågor som rör omvärldsbevakning och teknikutveckling inom IT-området.
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Avslutning

Vid frågor om översynen kan Mikael Carinci eller Jesper Östling kontaktas. 

Stockholm, september 2017

Kontakt:

Mikael Carinci Jesper Östling

E-post: mikael.carinci@pwc.com E-post: jesper.oestling@pwc.com

Tel: 072 - 980 90 35 Tel: 072 - 980 94 11 
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Bilaga 1. Intervjulista

Namn Roll Verksamhet

Niklas Jansson IT- och Informationschef Kommunledningsförvaltningen

Armend Aliu Utvecklingsledare Barn- och utbildningsförvaltningen

Ted Karlsson VD Uppcom Uppcom

Henrik Le Cleach Integrationshandläggare Socialförvaltningen

Henrik Johansson Kart-, mät- och GIS-ansvarig Miljö och byggnadsförvaltningen

Charlott Åberg Beredskapssamordnare Krisberedskap

Lena Eriksson Systemadministratör Socialförvaltningen
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Från:                  Åke Carlson <ake@bsweden.com>
Till:                    Christoffer Mowide <Christoffer.Mowide@uppvidinge.se>
Datum:              2018-02-05 12:22
Ärende:             Avsägelse ordf tu

Avsäger mig härmed ordförandeskapet i tekniska utskottet men kvarstår som ledamot.
Åke Carlson (c)
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Meddelanden till kommunstyrelsen den 13 februari: 

1. SKL Cirkulär 17:55 – Kompletterande cirkulär till 17:15 

2. SKL Cirkulär 17:57 – En ny kommunallag 

3. SKL Cirkulär 17:50 – Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 

4. SKL cirkulär 17:41 – Arbetsdomstolens dom om avsked av rektor 

5. SKL cirkulär 17:65 – Arbetsdomstolens dom i fråga om anhörig med fullmakt att 

företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende 

trakasserier 

6. SKL Cirkulär 17:62 – Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna från och 

med 2018 

7. SKL Cirkulär 17:67 – Redovisningsfrågor 2017 och 2018 

8. SKL Cirkulär 17:68 – Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 

9. SKL Cirkulär 17:69 – Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt 

prognos för åren 2017,2018 och 2019 

10. SKL Cirkulär 17:70 – Politisk information i skolan 

11. SKL Cirkulär 18:1 – Ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse - HÖK 16 

12. SKL Cirkulär 18:2 – Arbetsdomstolens dom om arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet vid lägre chefsbefattning 

13. SKL Cirkulär 18:3 – SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension 

14. Kommunfullmäktige § 128 – Sammanträdesplan 2018 

15. Barn- och utbildningsnämnden § 101/2017 – Utredning tillfälliga skollokaler för 

Lenhovdaskolan 

16. Barn- och utbildningsnämnden § 106/2017 – Svar på skrivelse 

17. Barn- och utbildningsnämnden § 108/2017 – Skrivelse angående gymnasieskolan 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Missiv om delutbetalning av statsbidrag – Migrationsverket 

19. Socialnämnden § 138/2017 - Socialnämndens ekonomiska uppföljning 

20. Miljö- och byggnadsnämnden § 155/2017 - Sammanträdesplan för miljö- och 

byggnadsnämnden 2018 

21. Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 34/2017 – Rapport från arbetsmiljökartläggning 

22. Socialnämnden § 140/2017 – Omorganisation av etablering/Hem för vård och boende 

23. Socialnämnden § 149/2017 – Sammanträdesplan för år 2018 

24. Meddelande från länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd för vindkraft 

25. Anteckningar från möte med projektet tidiga insatser 

26. Skrivelse om detaljplan 

27. Barn- och utbildningsnämnden § 122/2017 – Rutin för intern kontroll 2017 

28. Barn- och utbildningsnämnden § 123/2017 – Sammanträdestider 2018 

29. Miljö- och byggnadsnämnden § 156/2017 – Internkontrollplan 2017 

30. Regionstyrelsen § 252/2017 – Avsiktsförklaring Bredbandsutbyggnad 

31. Skrivelse angående belysning vid gång och cykelväg i Lenhovda 

32. Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 38/2017 – Taxor 2018 

33. Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 1/2018 – Likvidation av förbundet 

34. SKL överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 

35. Miljö- och byggnadsnämnden § 5/2018 – Återkallande av planuppdrag 

36. Miljö- och byggnadsnämnden § 6/2018 – Beslut om antagning för Åseda centrum 

Samtliga meddelande finns tillgängliga på kommunkansliet. 
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Förteckning över delegationsbeslut 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Carina Lindau, ekonomiassistent tekniska avdelningen 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17001 

2017-01-02 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17002 

2017-01-05 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17003 

2017-01-05 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17004 

2017-01-11 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17005 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17006 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17007 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17008 

2017-02-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17009 

2017-02-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17010 

2017-02-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17011 

2017-03-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17012 

2017-03-24 3.4 

2018-01-15 
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Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17013 

2017-03-29 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17014 

2017-03-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17015 

2017-04-06 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17016 

2017-05-11 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17017 

2017-05-12 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17018 

2017-05-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17019 

2017-05-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17020 

2017-05-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17021 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17022 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17023 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17024 

2017-05-24 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17025 

2017-06-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17026 

2017-06-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17027 

2017-06-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17028 

2017-06-08 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

2017-06-08 3.4 
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17029 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17030 

2017-06-08 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17031 

2017-06-19 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17032 

2017-06-20 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17033 

2017-06-21 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17034 

2017-06-21 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17035 

2017-06-21 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17036 

2017-06-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17037 

2017-07-03 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17038 

2017-07-07 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17039 

2017-08-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17040 

2017-08-22 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17041 

2017-08-16 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17042 

2017-08-30 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17043 

2017-09-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17044 

2017-09-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17045 

2017-09-06 3.4 
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Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17046 

2017-09-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17047 

2017-10-02 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17048 

2017-10-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17049 

2017-10-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17050 

2017-11-11 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17051 

2017-11-13 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17052 

2017-11-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17053 

2017-12-14 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 

17054 

2017-12-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

17055 

2018-01-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

17057 

2018-01-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18002 

2018-01-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 

18003 

2018-01-18 3.4 

 

Sophie Palm, Kultur- och fritidskonsulent 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Alstermo IF 

 

Beslut om anläggningsbidrag för BKU 

i Åseda 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

4.5 

 

 

4.5 
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Beslut om anläggningsbidrag för 

Equmenia i Alstermo 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Klavreströms Tennisklubb 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Sävsjöströms IF 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Sävsjöströms ungdomsskytte 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Uppvidinge motorklubb 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Älghults idrottsförening 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Älghults skyttegille 

 

Beslut om anläggningsbidrag för 

Uppvidinge golfklubb 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2018-01-22 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

 

 

Beslut om lokalbidrag för  

Centrumförsamlingen i Lenhovda 

 

Beslut om lokalbidrag för BKU Åseda 

 

Beslut om lokalbidrag för Equmenia i 

Alstermo 

 

Beslut om lokalbidrag för Kexholms 

SK 

 

Beslut om lokalbidrag för 

Klavreströms tennisklubb 

 

Beslut om lokalbidrag för Lenhovda 

Pistolskytteklubb 

 

Beslut om lokalbidrag för Marhults 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 
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SOFK 

 

Beslut om lokalbidrag för Equmenia i 

Nottebäck/Klavreström 

 

Beslut om lokalbidrag för 

Sävsjöströms IF 

 

Beslut om lokalbidrag för Åseda 

kroppskultur 

 

Beslut om lokalbidrag för Älghults 

idrottsförening 

 

Beslut om lokalbidrag för Älghults 

Skyttegille 

 

Beslut om lokalbidrag för Uppvidinge 

golfklubb 

 

Beslut om utbetalning av bidrag till 

Film i Glasriket 2016 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-11-17 

 

 

2017-12-27 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.5 

 

 

4.7 
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