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Kommunstyrelsen 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 12 juni 2018 klockan 08:30 i 

Storasjö, Åseda för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordning 

Dnr 2018-000005  

 

2.  Kl. 08:30 Åtgärdsprogram för socialnämnden 

Dnr 2018-000152  

Socialnämndens presider och 

sekreterare redogör för ärendet.  

3.  Kl. 09:30 Barnens bästa gäller i Kronobergs 

Län 

Dnr 2018-000224  

./. Chef för Barn- och 

utbildningsförvaltningen redogör 

ärendet. 

4.  Kl. 09:50 Information om projektering för 

ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Dnr 2017-000409  

Byggnadsingenjör, UppvidingeHus 

AB redogör ärendet.  

5.  Byggnation av del av särskilt boende 

Storgården i Älghult 

Dnr 2017-000413  

Byggnadsingenjör, UppvidingeHus 

AB redogör ärendet. 

6.  Upphävande av överenskommelse mellan 

kommunstyrelsen och socialnämnden om 

fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för 

gruppen nyanlända 

Dnr 2018-000157  

./. Chef för 

samhällsserviceförvaltningen redogör 

ärendet. 

7.  Förslag till förvärv av den före detta 

banklokalen i Lenhovda 

 

Dnr 2018-000208  

./. Chef för 

samhällsserviceförvaltningen redogör 

ärendet 

8.  Försäljning av småhustomt,  

Dnr 2   

./. Chef för 

samhällsserviceförvaltningen redogör 

ärendet 
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Ärende Anteckningar 

9.  Kl. 10:30 Förtydligande av beslut gällande 

renovering av kvarnen i Klavreström 

Dnr 2017-000400  

./. Kultur- och fritidschef redogör 

ärendet.  

10.  Medfinansiering angående Åseda folkets park 

Dnr 2017-000385  

./. Kultur- och fritidschef redogör 

ärendet. 

11.  Kommunalt grundbidrag Studieförbund 2018 

Dnr 2018-000098  

./. Kultur- och fritidschef redogör 

ärendet. 

12.  Bidrag till föreningar för funktionsvarierade 

Dnr 2018-000135  

./. Kultur- och fritidschef redogör 

ärendet. 

13.  Kl. 10:50 Godkännande av Uppvidinge 

kommuns riktlinjer och rutiner avseende 

trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier  

Dnr 2018-000184  

./. Personalchef redogör ärendet. 

14.  Kl. 11:00 Årsredovisning 2017 för Asta och 

Balduin Hansens stiftelse 

Dnr 2018-000195  

./. 

15.  Årsredovisning 2017 för Augusta Johanssons 

och Aina Holmers stiftelse 

Dnr 2018-000196  

./. 

16.  Årsredovisning VoB Kronoberg år 2017 

Dnr 2018-000225  

./. 

17.  Handlingsplan för internkontroll för 

kommunstyrelsen 2018  

Dnr 2018-000193  

./. 

18.  Handlingsplan för intern kontroll 2018 

Dnr 2018-000015  

./. 

19.  Förfogande över bankräkning 2018 

Dnr 2018-000198  

./. 

20.  Ekonomisk uppföljning 

Dnr 2018-000039  

Handlingar distribueras 2018-06-08  

21.  Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Dnr 2018-000194  

./. 
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Ärende Anteckningar 

22.  AJOURNERA MÖTET FÖR LUNCH 

KLOCKAN 12:00-13:00 

Dnr 27791  

 

23.  Kl. 13:00 Sociala medier och webb 2017 

Dnr 2018-000220  

./. Kommunikationsansvarig redogör 

ärendet. 

24.  Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 

(socialkontor) 

Dnr 2017-000392  

Handlingar distribueras ut senare.  

25.  Äskande om medel eller utökat bidrag för 

grannsamverkan 

Dnr 2017-000396  

./. 

26.  Ändring av förbundsordning för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Dnr 2018-000139  

./. Kommunchef redogör ärendet. 

27.  Höglandets Räddningstjänstförbund 

Dnr 2018-000177  

./. Kommunchef redogör ärendet. 

28.  Fyllnadsval för uppdraget som ordförande i 

kommunstyrelsens kultur- och 

föreningsutskott efter Camilla Ymer (S) 

Dnr 2018-000171  

 

29.  Fyllnadsval för uppdraget som ordförande i 

brottsförebyggande rådet efter Camilla Ymer 

(S) 

Dnr 2018-000174  

 

30.  Fyllnadsval för uppdraget som ordförande i 

hållbarhetsberedningen efter Camilla Ymer 

(S) 

Dnr 2018-000173  

 

31.  Fyllnadsval för uppdraget som ordförande i 

tillgänglighetsrådet efter Camilla Ymer (S) 

Dnr 2018-000172  

 

32.  Revidering av firmatecknare  

Dnr 2015-000008 ADM 

./. 

33.  Motion om parkering på kommunal mark 

Dnr 2017-000418  

./. 
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Ärende Anteckningar 

34.  Motion om viltstängsel utmed större vägar i 

Uppvidinge kommun 

Dnr 2017-000372  

./. 

35.  Motion om Förbättrad integration via 

samverkan 

Dnr 2017-000190  

./. 

36.  Motion om att se över utbetalning av 

försörjningsstöd 

Dnr 2017-000191  

./. 

37.  Skrivelse om antalet revisorer i 

kommunrevisionen 

Dnr 2017-000421  

./. 

38.  Motion om Uppvidinge kommuns infarter  

Dnr 2017-000192  

Handlingar distribueras ut senare.  

39.  Motion om vuxenutbildning 

Dnr 2017-000193  

./. 

40.  Motion om upphävande av LOV ( Lagen om 

valfrihet) inom äldreomsorgen 

Dnr 2017-000367  

./. 

41.  Motion om en tryggare kommun 

Dnr 2017-000373  

./. 

42.  Motion om utsläpp av växthusgaser 

Dnr 2017-000410  

./. 

43.  Anmälan av delegeringsbeslut 2018 

Dnr 2018-000026  

./. 

44.  Meddelande till Kommunstyrelsen 2018 

Dnr 2017-000416  

./. 

45.  Skrivelse angående busstrafiken på 

järnvägsgatan i Alstermo 

Dnr   

./. 

46.  Medlemskap i samordningsförbundet Värend 

Dnr 2017-000422  

./. Kommunchef redogör ärendet. 

47.  Yttrande angående samråd om detaljplan 

Älghult 4:100 

Dnr 2018-000114  

./. 
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Ärende Anteckningar 

48.  Vätgas Sverige 

Dnr 2018-000226  

./. 

49.  Övrigt 

Dnr 2018-000006  

 

 

Åke Carlson 

ordförande 

Magda Gyllenfjell 

Nämndssekreterare/Administrativ chef 
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§ 47 Dnr 2018-000039  

Ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 

1 Upphäva uppdraget från kommunstyrelsen 2018-03-13, § 28, att  

socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden senast den sista april 

2018 till kommunstyrelsen ska redovisa åtgärder som vidtagits för att 

uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

2 Uppdra åt socialnämnden att till kommunstyrelsens sammanträde den 

12:e juni inkomma med en redogörelse för vilka åtgärder nämnden har 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018. 

3  Ge kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag 

till åtgärder med anledning av socialnämndens budgetöverskridande till 

nästa kommunstyrelsesammanträde  

Sammanfattning av ärendet 

Prognosen för årets resultat är negativt med 8,9 miljoner kronor, i 

förhållande till budgeten är det en avvikelse på minus 9,6 miljoner kronor. 

Avvikelse i förhållande till budget: 

Socialnämnden, minus 6,2 miljoner kronor 

Skatter och utjämning, minus 3,4 miljoner kronor 

Prognosen är försämrad med 5,4 miljoner kronor i förhållande till 

föregående månad. Barn- och utbildningsnämnden prognostiserade en 

negativ avvikelse på 750 tusen kronor förra månaden, i denna uppföljning 

finns ingen avvikelse då nämnden fått tilldelat ett nytt statsbidrag på två 

miljoner kronor för likvärdig kunskapsutveckling. Vid förra ekonomiska 

uppföljningen saknades prognos för socialnämnden, nu har nämnden 

lämnat en prognos där budgetavvikelsen är negativ med 6,2 miljoner 

kronor.  

Den 13:e mars beslutade kommunstyrelsen att uppdra åt barn- och 

utbildningsnämnden och socialnämnden att senast den sista april 2018 till 

kommunstyrelsen redovisa åtgärder som vidtagits för att uppnå ett 

nollresultat i förhållande till budget 2018. Båda nämnderna har aviserat om 

att det inte finns någon möjlighet att till det datumet kunna behandla 

ärendet i nämnden. Därför föreslås att uppdraget upphävs och att ett nytt 

uppdrag ges, bara till socialnämnden, att till kommunstyrelsen den 12:e 

juni, inkomma med en redogörelse om vilka åtgärder som nämnden 

vidtagit för att uppnå ett nollresultat i förhållande till budget 2018.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen ger kommunstyrelsens 

arbetsutskott i uppdrag att komma med förslag till åtgärder med anledning 

av socialnämndens budgetöverskridande till nästa 

kommunstyrelsesammanträde.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning april 2018 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-04-05   

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

  

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:  

magda.gyllenfjell@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Magda Gyllenfjell MAG 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(3) 

Datum 

2018-06-04 
Referens 

KS 2018-000224 

  

 

Barnens bästa gäller i Kronobergs Län 

Socialförvaltningens förslag till beslut 

1. Att styrelse/fullmäktige ställer sig bakom att utreda utformningen 

av en länsgemensam modell för Barnens bästa gäller! – i Kronobergs 

län med inspiration från arbetet i Skottland. 

2. Att styrelse/fullmäktige ställer sig bakom nedanstående styr- och 

ledningsorganisation med tillhörande budget.        

Sammanfattning av ärendet 

Utmaningarna i dagens samhälle är många och stora: barn och ungas 

psykiska hälsa har försämrats, det finns ett ökande antal 

förtidspensionerade, ökade skillnader i skolresultat, levnadsvanornas 

i många fall negativa utveckling, den ojämlika hälsan och 

utanförskap som innebär enorma mänskliga och ekonomiska 

kostnader för att bara nämna några. De samhällsutmaningar vi står 

inför kan inte lösas av en enskild aktör eller i rådande strukturer och 

därför behövs perspektivskiften som leder till ett utvecklat samarbete 

och samhandling.  

I Kronobergs län har skolan, hälso- och sjukvården och socialtjänsten 

sedan en tid tillbaka framgångsrikt undersökt förutsättningar för att 

arbeta på ett annat sätt med inspiration från Skottland och 

”Skottlandsmodellen” Getting It Right For Every Child (GIRFEC), se 

bilaga. Arbetet har fått namnet: Barnens bästa gäller! – i Kronobergs 

län. Tillsammans skapar vi en trygg och säker uppväxt för VARJE 

barn genom främjande, tidiga och samordnade insatser. Nu behöver 

arbetet tas vidare.  

 

När Skottland bestämde sig för att bli världens bästa land att växa 

upp i såg de tidigt att ”working in silos” (våra stuprör) var den 

främsta orsaken till den ineffektivitet eller brist på effektivitet som de 

identifierade. Man såg det som nödvändigt att få till en förskjutning 

från dyra insatser till ett mer främjande och förebyggande arbete. De 

bestämde sig för att arbeta tillsammans för att förenkla både för 

barnen och deras anhöriga och för de olika professionerna.   

Skottland kan visa på effekter inom ett antal områden, bland annat 

att ungdomskriminaliteten har gått ner, att antalet placerade barn har 

minskat, att de kan se vissa positiva förändringar när det gäller den 
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socioekonomiska bakgrundens betydelse för skolresultaten, att ungas 

och deras anhörigas tillit till de offentliga verksamheterna har ökat 

samt att byråkratin har minskat.  

Genomförandet 

Gemensamt utveckla en länsanpassad modell som bygger på en 

gemensam vision och gemensamma värden med inspiration av 

Skottlands GIRFEC. Det innebär att ta fram en konkret plan för vad 

Kronobergs län ska börja arbeta med, hur det ska ske, vem som ska 

göra vad, vilka enkla regler som ska gälla - till exempel gemensam 

arbetsmodell, namngiven person, barnplan samt modeller för 

överenskommelser och avtal. 

För att kunna genomföra detta behövs det en stabil och gedigen styr- 

och ledningsorganisation samt en processledning och arbetsgrupp för 

att hålla ihop arbetet. Vidare behöver varje huvudman avdela 

personella resurser för det fortsatta arbetet. Förslag på styrning och 

ledning:  

Styrgrupp består av följande funktioner: En utsedd förvaltningschef 

från varje kommun (två förvaltningschefer från Växjö kommun) två 

centrumchefer från Region Kronoberg, en verksamhetschef från 

Regional utveckling, Region Kronoberg samt lämplig 

ledningsfunktion från Polismyndigheten i Kronobergs län. 

Styrgruppen utser själv en ordförande för arbetet. 

Processledning och arbetsgrupp består av följande funktioner: En 

processledning på 1,5 tjänst som leder arbetsgruppens arbete. 

Processledningens omfattning motiveras med att det är ett mycket 

omfattande samhandlingsuppdrag som även kräver en stor 

pedagogisk insats. Dessutom minskas sårbarheten genom att två 

medarbetare ansvarar för uppdraget. Vidare funktioner är ansvarig 

chef för elevhälsa från en av länets kommuner, ansvarig chef för 

individ- och familjeomsorgen från en av länets kommuner, ansvarig 

chef för barn och ungdomspsykiatrin, Region Kronoberg, ansvarig 

chef för barnhälsovården, Region Kronoberg samt lämplig funktion 

från Polismyndigheten i Kronobergs län.  

Utöver detta behöver referensgrupper sättas in, bland annat 

Tvärgrupp barn som tidigare haft uppdrag att utreda länsgemensam 

organisering. De har också en bred erfarenhet och kompetens från 

samtliga verksamhetsområden.    

Ekonomiska konsekvenser 

Finansiering fördelas mellan Region Kronoberg och samtliga länets 

kommuner enligt tabell nedan. Region Kronoberg står för halva 

kostnaden, 668 000 kr/år och kommunerna delar på den andra 
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halvan, fördelat enligt 2014 års skatteunderlag. Möjligheter till extern 

finansiering kommer att undersökas under hela uppdraget. 

Finansieringen avser 1,5 helårsarbetare/år inklusive arbetsgivar- och 

sociala avgifter = 1 036 mkr, samt aktiviteter i form av 

kompetensutveckling, workshops etc.= 300 tkr. Summa 1 336 mkr.  

  Andel 

% 

Kostnad 

 Från sept. 

2018 

Kostnad 

2019 

Växjö 

Ljungby 

Lessebo 

Tingsryd 

Uppvidinge 

Markaryd 

Älmhult 

Alvesta 

 44,79% 

14,48% 

4,49 % 

6,94 % 

5,30 % 

5,07 % 

8,47 % 

10,46% 

  99 732 

  31 920 

    9 898 

  15 298 

  11 683 

  11 176 

  18 671 

   22 728 

299 197 

 96 726 

 29 993 

 46 359 

 35 404 

 33 867 

 56 579 

 68 872 

Totalt  100,0%    221 106  668 000 

 

   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, Chef för socialförvaltningen och Chef för barn- och 

utbildningsförvaltningen  2018-05-15 

Skottlandsmodellen    

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Region Kronoberg/Regional utveckling/Folkhälsa och social utveckling och 

kompetens och lärande        

 

 

Annie-Lie Jarhult  Mikael Falk 

Förvaltningschef  Förvaltningschef 

Socialförvaltningen  Barn- och utbildningsförvaltningen 
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§ 74 Dnr 2017-000409  

Information gällande projektering för ombyggnation av 
Smedjan i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Uppdra åt UppvidingeHus AB att utreda en annan plats för nybyggnation i 

Lenhovda.                   

Sammanfattning av ärendet 

Byggnadsingenjör från UppvidingeHus AB redogör för kommunstyrelsen 

om ärendet.           

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C): Uppdra åt UppvidingeHus AB att utreda en annan 

plats för nybyggnation i Lenhovda.   

Björn Bodén (S): Bifall till Patrik Davidssons förslag till beslut.   

Ajournera mötet 3 minuter för överläggning.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i informationsärendet och 

därmed vara eniga och finner styrelsen besluta så. 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta i enlighet med Patrik 

Davidssons (C) förslag till beslut, med bifall från Björn Bodén (S) att uppdra 

åt UppvidingeHus AB att utreda en annan lämplig plats för nybyggnation i 

Lenhovda och finner styrelsen besluta så.                         

Beslutsunderlag 

 -     

Beslutet skickas till 

UppvidingeHus AB 

Byggnadsingenjör, UppvidingeHus 
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Upphävande av överenskommelse mellan 
kommunstyrelsen och socialnämnden om fördelning av 
arbetsuppgifter och ansvar för gruppen nyanlända 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen upphäver sitt beslut 2013-11-12, § 170, att 

godkänna överenskommelse mellan kommunstyrelsen och 

socialnämnden om fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för 

gruppen nyanlända fr o m den 1 augusti  2018, 

2. Kommunstyrelsen uppdrar till ekonomiavdelningen, att i 

samverkan med samhällsservice- och socialförvaltningen, omarbeta 

dokumentet, 2017-000158, Fördelning av schablonersättning för 

nyanlända, så att ersättning för övertagna kostnader kan tillföras 

socialnämnden 

3. Kommunstyrelsen tillför socialnämnden del av Migrationsverkets 

ersättning för gruppen nyanlända fr o m den 1 augusti 2018 enligt 

beslutspunkt två; samt 

4. Kommunstyrelsen uppdrar till samhällsserviceförvaltningen att i 

samverkan med socialförvaltningen omarbeta kommunens 

dokument om Statliga ersättningar från Migrationsverket. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden är enligt sitt reglemente den nämnd i kommunen som enligt 

4 § första st Socialtjänstlagen (SFS 1990:1403) fullgör kommunens uppgifter 

inom socialtjänsten. Ansvaret omfattar alla individer som vistas i 

kommunen, det s k ”vistelsebegreppet”, vilket inbegriper individer i 

gruppen nyanlända.   

I kommunstyrelsens reglemente återfinns däremot inte skrivningar om att 

kommunstyrelsen ska fullgöra uppgifter inom socialtjänsten. Trots detta 

beslutade kommunstyrelsen vid sitt novembersammanträde 2013, § 170, 

godkänna en överenskommelse mellan kommunstyrelsen och 

socialnämnden om fördelning av arbetsuppgifter och ansvar för gruppen 

nyanlända. Av överenskommelsen framgår bl a att kommunstyrelsen, 

genom avdelningen för Arbetsmarknad och etablering, med stöd av 

socialnämndens beslut om delegationsordning (SN § 102/2013), ska ansvara 

för myndighetsbeslut i individärenden för gruppen nyanlända, i form av s k 
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”glappersättning” samt att utreda extraordinära behov som inte täcks av 

etableringsersättning eller glappersättning. 

Eftersom socialnämnden är den enda nämnd som i sitt reglemente har getts 

behörighet att fullgöra kommunens uppgifter inom socialtjänsten har 

kommunstyrelsen överskridit sina befogenheter vid tecknandet av 

överenskommelsen. Samhällsserviceförvaltningen föreslår därför att 

kommunstyrelsen upphäver sitt beslut i den delen. Konsekvensen av ett 

sådant upphävande blir att överenskommelsen från 2013 upphör och att all 

myndighetsutövning i samtliga individärenden inom socialtjänstens 

område framöver kommer att hanteras av socialnämnden. Föreslagen 

tidpunkt för överenskommelsens upphörande är den 1 september 2018.  

Arbetsrättsligt innebär beslutet att kriterierna för s k verksamhetsövergång 

enligt § 6 b LAS är uppfyllda och att de vid samhällsserviceförvaltningen 

två anställda socialsekreterarna ska erbjudas anställning på social-

förvaltningen.  

Beredningen av ärendet har skett i samråd med socialförvaltningen och 

kommunledningsförvaltningens ekonomiavdelning. 

Information enligt § 19 MBL och förhandling enligt § 11 MBL har 

genomförts med berörda fackliga organisationer. 

  

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär att socialförvaltningens årliga personalkostnad utökas 

med 1,2 miljoner kronor för två socialsekreterare samt kostnad för utbetalt 

ekonomiskt bistånd i väntan på etableringsersättning, så kallad 

glappersättning. Finansiering sker genom medel från Migrationsverket.  

Ersättningen till kommunen baseras dels på en fast ersättning för 

mottagningsberedskap, dels på antalet mottagna nyanlända.  

Den fasta ersättningen uppgår till cirka 650 000 kronor per år. Den rörliga 

delen består av olika typer av schablonersättningar som baseras på antal 

mottagna. För att fastställa den rörliga delen som ska överföras till 

socialförvaltningen, behöver reglerna för fördelning av schablonersättning 

omarbetas, så att socialförvaltningen tilldelas en ersättning per mottagen 

individ baserat på genomsnittlig kostnad för genomförd arbetsinsats.  

Eftersom en del av finansieringen kopplas till antalet mottagna nyanlända, 

kommer ersättningen till socialförvaltningen att förändras i samma takt som 

nivån på mottagandet.  

 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-06 

Överenskommelse mellan kommunstyrelsen och socialnämnden 2013-09-30  
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Beslutet skickas till 

Socialnämnden   

Avdelningen för Arbetsmarknad och Etablering 

Personalkontoret 

Ekonomiavdelningen 

 

 

Samhällsservicechef   Avdelningschef 

Anna Liedholm   Patrik Ivarsson 
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Förslag till förvärv av den före detta banklokalen i 
Lenhovda 

 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar förvärva fastigheten Uppvidinge Lenhovda 5:27 

(f d banklokalen i Lenhovda) av Furuhem Estate AB för en köpeskilling av 

1 100 000 kronor och bemyndigar samhällsserviceförvaltningen att 

genomföra förvärvet.    

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsförvaltningen har behov av att ianspråkta de lokaler 

inom skolan i Lenhovda där biblioteket är beläget. Skolans behov av 

ytterligare lokaler för sin verksamhet bedöms bli akut fr o m höstterminen 

2019.  

Kommunstyrelsen har uppdragit till samhällsserviceförvaltningen att 

utreda   

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

"[Skriv text här]"   

Beslutet skickas till 

"[Skriv text här]"    

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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Försäljning av småhustomt,  

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar sälja småhustomten  för en 

köpeskilling om 60 494 kronor, motvarande 58 kr/m².   

Sammanfattning av ärendet 

Fastigheten   är en obebyggd småhustomt i Åseda om 1 043 

kvm, vars belägenhet framgår av den till köpekontraktet bilagda kartan, bil 

1-2.    

Av förslaget till köpekontrakt framgår bl a att köpeskillingen ska utgöra 58 

kr/m² enligt fastställd kommunal taxa, att köparna förbinder sig att på 

fastigheten uppföra permanentbostadshus och att om så inte sker har 

kommunen rätt att häva köpet och återta fastigheten.  

Bygglov för permanenthus på tomten är inlämnat till miljö- och 

byggnadsnämnden. 

Ekonomiska konsekvenser 

Försäljningen genererar en intäkt om 60 494 kronor.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-06 

Köpekontrakt 2016-06-01 

Kartbilaga Åseda 12:10   

Beslutet skickas till 

 

 

Ekonomiavdelningen   

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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Medfinansiering angående Åseda folkets park 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta om medfinansiering enligt 

samhällsserviceförvaltningens nedanstående förslag   

Sammanfattning av ärendet 

Smålandsoperan Scenkonst AB pekade 2017 ut Åseda Folkets Park som 

spelplats för operaproduktion under 2018-2020. Kommunstyrelsen ställde 

sig positiva till beslutet och beslöt att medfinansiera upprustningen av 

Åseda Folkets Park i den händelse Boverket skulle medfinansiera. Den 29 

maj fattade Boverket beslut i ärendet och beviljade projektet 897 953 kr 

vilket gör kommunens andel beräknas till 539 000kr (30% av total kostnad).   

Ekonomiska konsekvenser 

Den föreslagna medfinansieringen om 539 000 kronor föreslås fördelas 

enligt följande: 

 

Kultur- och fritidsavdelningen : 250 000kr 

Turism   : 200 000 kr 

Kommunstyrelsens förfogandemedel : 89 000 kr    

Beslutsunderlag 

Boverkets beslut  

Beslutet skickas till 

Åseda Folkets Park 

Samhällsserviceförvaltningen 

Kommunledningsförvaltningen 

Kultur- och fritidsavdelningen   

 

 

Förvaltningschef   Kultur- och fritidschef 

Anna Liedholm   Per Gjörloff 
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Kommunalt grundbidrag Studieförbund 2018 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

 

Samhällsförvaltningen föreslår kommunstyrelsen att besluta 

 

- Att fördela grundstödet enligt Samhällsserviceförvaltningens förslag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

 

Budget för grundbidrag uppgår till 300 000 kr år 2018. Av detta fördelas 200 000 enligt 

nedan förslag samt 100 000 blir sökbara för programverksamhet, arrangemang och 

evenemang under 2018. Ansökan sker löpande under innevarande år med sista 

ansökningsdag 30 oktober. Fördelning och utbetalning sker i december. 

Programverksamhet ska slutredovisas innan utbetalning sker. 

  

Beräkningssammanställning där respektive studieförbunds procentuella andel av 

anslaget för de tre senaste åren sammanvägts med den procentuella andelen av 

verksamheten för föregående läsår samt de tre senaste verksamhetsåren. 

 

 

Studieförbund Anslag 2016 

Summa                 % 

Anslag 2017 

Summa                 % 

Anslag 2018 

Summa                  % 

ABF 84 400 42,2 135 000 45 90 000 45 

Bilda  8 000 4 12 000 4 3 000 1,5 

Folkuniversitetet 8 000 4 6 000 2 0 0 

Medborgarskolan 0 0 3 000 1 3 000 1,5 

NBV 42 400 21,2 69 000 23 50 000 25 

Sensus  12 000 6 15 000 5 15 000 7,5 

Studiefrämjandet 8 000 4 9 000 3 6 000 3  

Vuxenskolan 32 000 16 51 000 17 33 000 16,5 

 

Summa: 

 

200 000 

 

100 

 

300 000 

 

100 

 

200 000 

 

100 
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Underlag för beräkning av 2018 års grundbidrag 

 

Studieförbund Studtim. 

Gmsnitt  

3 år            2017 

Cirklar 

Gmsnitt 

3 år 

Deltagare 

Gmsnitt 3 år 

Kultur- 

Program 

2017 

Besökare 

kulturprogram 

2017 

%-andel 

studtim  

3 år      2017 

ABF 5 135 5 759 130 973 97 3 903 46 45 

Bilda 220 154 9 76 55 2 402 2 1 

Folkuniversitetet 0 0 0 0 3 104 0 0 

Medborgarskolan 123 228 3 25 14 6 166 1 2 

NBV 2 861 3 171 47 441 158 2 763 26 25 

Sensus 614 974 14 146 27 991 6 8 

Studiefrämjandet 272 430 11 109 7 5 781 2 3 

Vuxenskolan 1 905 2 057 60 479 25 1 687 17 16 

 

Summa: 

 

11 130 

 

12 773 

 

274 

 

2 131 

 

386 

 

23 797 

 

100 

 

100 

 

 

 

 

  Framräkning av procentsats för respektive studieförbund. 
 

 

Studieförbund % tim i 3 

år 

% tim 2018 % anslag 16 % anslag 17 % anslag 18 

ABF 46 45 42,2 45 45 

Bilda 2 1 4 4 1,5 

Folkuniversitetet 0 0 4 2 0 

Medborgarskolan 1 2 0 1 1,5 

NBV 26 25 21,2 23 25 

Sensus 6 8 6 5 7,5 

Studiefrämjandet 2 3 4 3  3  

Vuxenskolan 17 16 16 17 16,5 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Beslutet ryms inom rambudget   

Beslutsunderlag 

Inkomna ansökningar 

 

  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen   

Berörda studieförbund 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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Förvaltningschef   Kultur- och fritidschef 

Anna Liedholm   Per Gjörloff 
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Bidrag till föreningar för funktionsvarierade 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå Kommunstyrelsen godkänna upprättat förslag till beslut 

  

Sammanfattning av ärendet 

 

Uppvidinge kommun har mottagit totalt 3 ansökningar m bidrag. 

Då föreningen HjärtLung är en länsövergripande förening kan ansökan ej 

beviljas enligt nuvarande regelverk och budgetanslaget har därför fördelats 

påtill kvarvarande två föreningar. 

Bidraget ska enligt gällande regelverk fördelas, efter avsättning till 

referensgruppen, med 40% i basbelopp och resterande 60% utefter antal 

medlemmar.  

 

Förslag till fördelning: 

 

 

 

 

Förening 

 

 

 

Basbelopp kr 

 

Antal medlemmar i 

bidragsberättigad 

förening 

 

 

 

Bidrag 2018  

 

Hörselskadades förening i 

Uppvidinge 

 

 

6 400 

 

 

174 

 

 

19 179 

Reumatikerförbundet 6 400 67 11 321 

Referensgruppen   1 500 

Summa: 12 800 241 32 000 

 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ryms inom budget   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse   

 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Berörda föreningar   

 

 

Förvaltningschef  Kultur- och fritidschef 

Anna Lidholm  Per Gjörloff 
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Tillsyn av Uppvidinge kommuns riktlinjer och rutiner 
avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 
repressalier  

Personalkontorets förslag till beslut 

Förslå personalutskottet föreslå kommunstyrelsen anta Riktlinje gällande 

kränkning, diskriminering, olika trakasserier och repressalier.  

Sammanfattning av ärendet 

Diskrimineringsombudsmannen har genomfört tillsyn av Uppvidinge 

kommuns riktlinjer avseende trakasserier, sexuella trakasserier och 

repressalier. Diskrimineringsombudsmannen framhåller att befintlig 

riktlinje ”kränkande särbehandling och diskriminering” bör kompletteras. 

Befintlig riktlinje har därför reviderats enligt 

Diskrimineringsombudsmannens rekommendationer. Se bifogat dokument.    

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

 Riktlinje gällande kränkning, diskriminering, olika trakasserier och 

repressalier 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Vik personalchef  

Diskrimineringsombudsmannen      

 

 

Vikarierande personalchef 

Göran Hult 

 



 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Riktlinje kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

 

 2018-05-29 
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Kommunövergripande riktlinje gällande kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

På arbetsplatser inom Uppvidinge kommun ska det råda ett öppet tillåtande klimat, som 

kännetecknas av en god psykosocial och fysisk arbetsmiljö.  

 

Vi accepterar inga beteenden som innebär kränkande särbehandling, diskriminering eller 

repressalier som mobbning, psykiskt våld, social utstötning eller trakasserier av olika slag. 

 

Varje chef ansvarar för att dessa riktlinjer är kända av medarbetarna. Detta görs lämpligen 

genom att gå igenom riktlinjerna vid arbetsplatsträffar samt genom att initiera diskussioner 

om ovanstående samt hur dessa kan förebyggas. 

Roller och ansvarsfördelning 

Kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är ett allvarligt hot mot 

medarbetarnas arbetsglädje, hälsa och möjligheter till utveckling i arbetet. Det leder också 

till ett sämre arbetsresultat och påverkar därigenom verksamheten.  

 

Som chef ansvarar du för att skapa normer som uppmuntrar ett vänligt, öppet och 

respekterande klimat på arbetsplatsen. Samverkan om arbetsmiljön, öppen dialog, 

kommunikation och ärlighet är viktiga delar för att uppnå en god arbetsmiljö. Vid 

trakasserier eller misstankar om trakasserier ska chefen alltid ta kontakt med 

personalkontoret för att diskutera situationen. 

 

Varje medarbetare har en viktig roll i att skapa en god arbetsmiljö. Som medarbetare i 

Uppvidinge kommun ska du aktivt medverka i att skapa ett bra arbetsklimat. Det är alla 

medarbetares ansvar att slå larm till närmaste chef om man upplever att tendenser till 

kränkande särbehandling eller trakasserier förekommer på arbetsplatsen. Var och en bör 

reflektera över sitt eget agerande och ta ansvar för att andra inte kränks eller utsätts för 

förtryck. I begreppet medarbetare inkluderas även arbetssökande, praktikanter och inhyrd 

arbetskraft. 

Förebyggande åtgärder 

Chefen har nyckelrollen att forma den atmosfär och de normer som ska gälla på 

arbetsplatsen. De bästa förutsättningarna för att uppnå ett bra klimat fås när chefen genom 

sitt agerande skapar delaktighet, förtroende och grund för ömsesidig dialog. För att 

förebygga kränkande särbehandling, trakasserier och repressalier är det viktigt att skapa 
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normer som uppmuntrar ett vänligt och respekterande klimat på arbetsplatsen. Chefen 

måste medverka till att skapa en trygg arbetsmiljö där man kan tala öppet med varandra. En 

bra introduktion ger nya medarbetare möjlighet att på ett bra sätt finna sig till rätta på 

arbetsplatsen. Medarbetarna ska medvetandegöras om att arbetsgivaren aldrig accepterar 

kränkande särbehandling samt om de påföljder som kränkande särbehandling kan utmynna 

i. Medarbetarsamtal är viktiga för att förebygga och fånga upp signaler om kränkande 

särbehandling.  

Säg ifrån 

Ingen ska behöva bli utsatt för kränkningar eller trakasserier. Det gäller oavsett om den som 

trakasserar är en medarbetare eller chef. Din upplevelse är alltid din egen och dina gränser 

har betydelse när man avgör om det är fråga om en kränkning.  

 

Om du upplever dig kränkt eller trakasserad är det viktigt att du klargör för den som 

trakasserar dig att du inte accepterar det du utsätts för. Det kan ske muntligt, skriftligt eller 

med hjälp av någon du har förtroende för. Har det ingen effekt ska du anmäla till din chef. 

Anmälan gör du muntligt eller skriftligt. Är det din chef som kränker eller trakasserar dig 

vänder du dig till en högre chef, förvaltningschef, personalkontoret eller den kontaktperson 

som förvaltningen utsett.  

 

Skildra händelseförloppet som varit, anteckna när, var och hur. Detta är viktigt för den 

fortsatta processen. Ta gärna kontakt med ditt fackförbund eller personalkontoret om du vill 

prata kring trakasserier, kränkande särbehandling eller repressalier som du har sett eller 

upplevt. 

Utredningsskyldighet 

Ansvaret för att åtgärder vidtas ligger på närmaste chef/arbetsledare.  

Chefen har ansvar för att förebygga och förhindra att kränkande särbehandling och 

trakasserier uppstår på arbetsplatsen. Om chefen får reda på att sådant förekommer ska 

chefen utreda vad som har hänt och sätta stopp för fortsatta negativa beteenden. Det 

innebär att så fort chefen får en anmälan eller vetskap om att någon känner sig trakasserad, 

kränkt, diskriminerad eller varit med om repressalier startar utredningsskyldigheten.  

 

Målsättningen är att snabbt och konfidentiellt se till att kränkningarna upphör.  Ingen 

åtgärd ska vidtas utan att den utsatta medarbetaren informerats. I Checklista för åtgärder när 

medarbetare utsatts för kränkande särbehandling, diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier 

eller repressalier finns beskrivet hur utredningen ska gå till. 

Åtgärder 

Arbetsgivaren kan vidta olika åtgärder. I första hand kan det vara fråga om tillsägelser och 

uppmaningar att ändra beteende och kommunikation. Därefter kan det handla om 

kraftigare åtgärder, såsom varning, omplacering eller vid allvarliga fall uppsägning. Detta 

är bedömningar som görs utifrån arbetsrätt. Kontakta personalkontoret för stöd.  
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Om utredningsskyldigheten inte fullgörs 

Du som anser att arbetsgivaren inte har utrett trakasserier, repressalier eller förhindrat 

fortsatta trakasserier kan anmäla brister i utredningsskyldigheten till ditt fackförbund eller 

direkt till Diskrimineringsombudsmannen (DO) om du inte är fackligt ansluten.  

Om du blivit utsatt för kränkande särbehandling, exempelvis mobbning, kan du vända dig 

till ditt fackförbund som kan påtala brister för arbetsgivaren alternativt göra en anmälan till 

Arbetsmiljöverket (AV).  

 



 

 

Systematiskt arbetsmiljöarbete 

Checklista vid kränkande särbehandling, diskriminering, 

trakasserier, sexuella trakasserier och repressalier 

 

1 

 

     2018-05-29 

 

Checklista när medarbetare utsatts för kränkande särbehandling, 

diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier 

 

Du som är chef ska förebygga och förhindra att kränkande särbehandling, trakasserier, 

sexuella trakasserier och repressalier uppstår på arbetsplatsen. Om du får kännedom om att 

sådant förekommer ska du utreda vad som har hänt och sätta stopp för fortsatta negativa 

beteenden. Utredningsskyldigheten startar i samband med att en anmälan görs eller när du 

får vetskap om att någon känner sig behandlad enligt ovan. 

 

Utred och sätt stopp 

Målsättningen är att snabbt och konfidentiellt se till att kränkningarna upphör.  Ingen 

åtgärd ska vidtas utan att den utsatta medarbetaren informerats. 

 

 Vänta inte med åtgärder utan börja omgående och utgå från den utsatta 

medarbetarens upplevelse.  

 

 Du ska så snabbt och diskret som möjligt ta reda på vad som har hänt genom att 

intervjua de inblandade samt eventuella vittnen. Tala enskilt med var och en av de 

berörda. Samla in så mycket fakta som möjligt. Inta en objektiv och problemlösande 

hållning. 

 

 Den som utreder får inte själv vara inblandad part i sakfrågan. 

 

 Du ska informera de inblandade om pågående utredning och vilka åtgärder som ska 

vidtas.  

 

 Om det framförs kritik mot en medarbetare bör denne få ta del av denna kritik och få 

möjlighet att sakligt bemöta den.  

 

 Du ska genom utredningen försöka skapa dig en egen bild av vad som har inträffat.  

 

 Om du kommer fram till att trakasserier har förekommit är du skyldig att vidta 

åtgärder för att sätta stopp för dem.  

 

 Ge stöd åt den utsatta medarbetaren och erbjud stödkontakt genom 

företagshälsovården. 

 

 Dokumentera utredningen och åtgärderna.  
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Du som chef ska alltid även göra en tillbuds/arbetsskadeanmälan om kränkande 

särbehandling, trakasserier, sexuella trakasserier eller repressalier förekommer. 
 

Tänk på att:  
 

 Att agera omedelbart så fort du fått kännedom om problemet och utred vad som 

hänt, vänta inte. Kontakta personalkontoret för rådgivning vid behov. 

 Det kan vara svårt att agera och se objektivt på situationer där mobbing och/eller 

trakasserier förekommer. Därför kan det vara lämpligt att söka hjälp hos närmaste 

chef, förvaltningschef, personalchef, personalspecialist och företagshälsovård 

 Skilja på mobbning och personrelaterade tvister 

 Påtala den utsatta medarbetarens skyldighet att medverka till att skapa ett gott 

arbetsklimat om det är uppenbart att hen provocerat fram omgivningens motvilja 

och negativa handlingar. I samband med detta är det viktigt att tänka på att ett 

provokativt beteende kan vara ett tecken på att medarbetaren inte är tillfreds i 

arbetssituationen. 

 Att se att en arbetskamrat behandlas illa och tiga är att delta i kränkningen. 
 

Uppföljning 

 Genomför ett uppföljningssamtal inom en vecka med den drabbade för att kon-

trollera om ytterligare hjälp behövs. 

 

 Följ noga upp den drabbades sjukskrivningsperioder tiden efter händelsen. 

 

 Arbetsledare och skyddsombud gör en genomgång av händelsen och undersöker om 

gällande rutiner följts och om behov att skapa nya rutiner föreligger.  
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Årsredovisning 2017 för Asta och Balduin Hansens 
stiftelse 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Godkänna årsredovisning 2017 för Asta och Balduin Hansens stiftelse.  

Sammanfattning av ärendet 

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

skall avkastningen användas till trivselbefrämjande åtgärder för 

omsorgstagare vid dagcenter och gruppboende i Lenhovda.  

Stiftelsen har ingen anställd personal.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2017 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2018-06-04 

  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen   

 

 

Ekonom 

Filiz Nouri 
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Årsredovisning 2017 för Stiftelsen Augusta 
Johanssons och Aina Holmers fond 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

1. Godkänna årsredovisning 2017 för Stiftelsen Augusta Johansson och Aina    

Holmers fond. 

 2. Överlämna årsredovisning till kommunrevisorerna.  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglemente för fonden ska fondens medel användas för ett långsiktigt 

och målinriktat arbete för att utveckla och förbättra kulturlivet i Åseda. Alla 

personer boende i Åseda har rätt att lämna förslag till användningsområden 

för fonden. Från den årliga avkastningen ska 10 % återföras kapitalet och 

resten fördelas till kulturprojekt och evenemang i Åseda. Fondkommittén 

har haft som målsättning att avsätta en summa varje år för större kulturella 

insatser såsom offentliga konstutsmyckningar och dokumentation av Åseda 

och dess omgivningar. Resten har fördelats till föreningar och institutioner i 

Åseda som förlustförteckningsbidrag för kulturprogram med mera.   

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, ekonom 2018-06-04 

årsredovisning 2017  

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen  

Ekonomiavdelningen   

 

 

Ekonom 

Filiz Nouri 
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Årsredovisning VoB Kronoberg år 2017 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

2. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 

2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har upprättat årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 94 

tusen kronor. 

Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning 2017. 

Revisorerna finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är 

rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrkeer att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg, Årsredovisning 2017  

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg   

 

 

Ekonom 

Jens Mortensen 
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Handlingsplan för internkontroll för kommunstyrelsen 
2018  

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Godkänna kommunstyrelsens handlingsplan för internkontroll 2018  

Sammanfattning av ärendet 

Enligt de av kommunfullmäktige fastställda reglerna för intern kontroll, 

2014-11-25, § 134, ska nämnder och styrelsen årligen upprätta en 

handlingsplan för den interna kontrollen. Kommunledningsförvaltningen 

upprättat internkontrollplan för 2018. 

De områden som ingår i internkontrollplanen grundas på en risk- och 

väsentlighetsanalys. Med risk avses sannolikheten att fel ska uppstå och 

med väsentlighet avses de politiska, ekonomiska, mänskliga eller tekniska 

konsekvenser som kan uppstå.    

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för internkontroll för kommunstyrelsen  

Beslutet skickas till 

Samtliga chefer inom kommunstyrelsens verksamhetsområden   

 

 

Ekonom 

Jens Mortensen 
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Handlingsplan för intern kontroll 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige godkänna handlingsplanerna för intern 

kontroll 2018 för nämnder och styrelser  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt Regler för 

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska anta en plan för granskning och uppföljning av den 

interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag, utom Lönenämnden, har 

överlämnat handlingsplan för 2018. Lönenämnden kommer att besluta om 

sin handlingsplan vid nästkommande sammanträde.   

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för intern kontroll 2018 för:  

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Uppvidingehus AB 

UppCom AB  

Beslutet skickas till 

Efter Kommunfullmäktiges beslut, till samtliga nämnder och bolag   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Förfogande över bankräkning 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

1. Till att utfärda anvisningar på kommunens bank, bankgiro, plusgiro 

och lönegiroräkningar, till kvittenser på värdeförsändelser och 

dylikt samt att utanordna kommunens utbetalningar förordnas: 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonom Lovisa Jonsson 

Ekonom Filiz Nouri 

Ekonomichef Silja Savela 

2. Upphäva kommunstyrelsens beslut 2017-06-13, § 112  

Sammanfattning av ärendet 

Ändring till följd av personalförändringar.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-06-01 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Swedbanks lokalkontor i Åseda, Olofsgatan 4, 364 21 Åseda   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Anta budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 

2020-2021 enligt upprättat förslag 

2. Uppdra åt kommunchefen att senast i april 2019 föreslå 

kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och 

ytterligare 12 miljoner kronor för 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på 

budgetförutsättningar för åren 2019 – 2021. Förslaget utgår från oförändrad 

skattesats samt en befolkningsökning på 225 personer för perioden. 

Förslaget innebär även att det negativa balanskravsresultatet från 2017 

återställs fullt ut år 2020.  För att uppnå det av Kommunfullmäktige 

beslutade målet om genomsnittligt årligt positivt resultat om sex miljoner 

kronor krävs det att kommunens kostnader sänks med 20 miljoner kronor 

fram till budgetår 2021.    

Budgetberedningen har enats om att ge kommunchefen i uppdrag att senast 

i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 

och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021. Kommunchefen får vidare i 

uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika 

förvaltningar. Efter valet ska gruppen kompletteras med politiker.  

Av beslutsunderlaget Budgetförutsättningar för budget 2019 och 

verksamhetsplan 2020-2021 framgår förslag på budgetramar för samtliga 

nämnder.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-05-30 

Budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021  

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder 

och bolag samt till revisorerna   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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Sociala medier och webb 2017 

Kansliavdelningens förslag till beslut 

Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Redovisning av statistik för kommunens webbplats, www.uppvidinge.se, 

och funktionen Tyck till där invånare kan skicka in frågor och synpunkter. 

Även statistik för sociala medier redovisas. Statistiken gäller 2017. 

  

Ekonomiska konsekvenser 

-   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunikationsansvarig, 2018-06-01 

Statistik webb och sociala medier för hela 2017 - pdf, 2018-06-01 

Beslutet skickas till 

Kansliavdelningen   

 

 

 

Anna Tigerström 

 

http://www.uppvidinge.se/
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§ 144 Dnr 2017-000392  

Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ge Uppvidingehus AB i uppdrag att förvärva aktierna i fastighetsbolaget 

Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull Förvaltning AB till en köpeskilling av 

högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt).  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en 

plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för 

socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade 

socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner 

kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5 

miljoner kronor.  Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet 

om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av 

Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna 

beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för 

Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 

där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet 

för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt. 

Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten 

Uppvidinge Lenhovda 72:1 och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal. 

Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus 

studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning 

kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.  

Köp av fastighet 

Utredningar har mynnat i förslaget att köpa fastigheten Uppvidinge 

Lenhovda 72:1 som en grund för fortsatt utveckling av Socialförvaltningens 

lokalbehov i Lenhovda. Uppvidingehus har fått uppdraget att med denna 

fastighet som utgångspunkt föreslå hur det samlade lokalbehovet för 

Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda inklusive Etableringen kan 

lösas på bästa sätt. 

Fastigheten har ett upprustningsbehov och behov av ombyggnad för 

anpassning till socialförvaltningens verksamhet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 december 2017, § 223, och 

beslutade föreslå kommfullmäktige att ge Uppvidingehus AB i uppdrag att 

köpa bolaget Anders Koskull Förvaltning AB inkluderande fastigheten 
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Uppvidinge Lenhovda 72:1 till en köpeskilling av högst 6,6 miljoner kronor 

(tillkommer ingen stämpelskatt).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (-) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Rose-Marie Elling (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Åke Carlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 

att kommunfullmäktige istället ger Uppvidingehus AB i uppdrag att 

förvärva aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 av Anders Koskull 

Förvaltning AB till en köpeskilling av högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer 

ingen stämpelskatt).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Åke 

Carlsons (C) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Rose-Marie Ellings (M) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 223/2017 - Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 

Marknadsvärdering, 2016-07-05 

Förslag till aktieöverlåtelseavtal 

Tjänsteskrivelse av kommunledningsförvaltningschef, 2017-11-24 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningschef 

Uppvidingehus AB 
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Äskande om medel eller utökat bidrag för 
grannsamverkan 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

1. Kommunstyrelsen säger upp avtalen med Grannsamverkans-

grupperna från och med 2018-06-30. 

2. Grupperna ges möjlighet att ansöka om driftbidrag motsvarande 

samma belopp som senaste års bidrag, 12 000 kronor. 

3. Grupperna ges möjlighet ansöka om ytterligare 3 000 kronor vardera 

att använda till utbildning och samverkan. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Grannsamverkan Åseda har ansökt om utökat årligt bidrag om 3 000 

kronor. I samband med inkommen ansökan utreds om avtalen mellan 

grupperna och kommunen kan göras om till driftbidrag.  
 

Grannsamverkan är en del av Samverkan mot brott, vilket i sin tur är en 

organisation bestående av flera centrala myndigheter, försäkringsbolag och 

intresseorganisationer. Polisen är den myndighet som är avgörande för 

Grannsamverkan och som de boende samverkar med i första hand. Den 

lokala Polisen ansvarar t.ex. för utbildning av kontaktombud, för 

beställning av material till grupperna och kontinuerlig information till 

kontaktombud. Enligt Grannsamverkansmodellen ska Polisen tillsammans 

med kommunen samla kontaktombud för samarbete och information. Detta 

har gjorts en gång per år i det lokala brottsförebyggande rådet.  
 

Målet med Grannsamverkan är minskad brottslighet samt ökad trygghet 

och trivsel i anslutna bostadsområden. Det är de boende som initierar start 

av Grannsamverkan. De boende och Polisen håller samverkan levande. 

Förväntan på en kommun är att den ska vara ”informationsspridare och 

administrativt bidragande i arbetet” (Grannsamverkan i praktiken 2015/2016, 

Samverkan mot brott). Grannsamverkan är, enligt modellens beskrivning, 

”sociala nätverk bestående av boende i ett område som samarbetar, stödjer 

och hjälper varandra och samtidigt har en god uppmärksamhet på vad som 

händer i området och har kontakt med polisen”. All verksamhet utgår från 

de boendes eget engagemang.  
 

Uppvidinge kommun har sedan 2011 respektive 2012 avtal med 

Grannsamverkansgrupperna i Norrhult och Åseda och stöttar grupperna 

med 12 000 respektive 10 000 kronor per år. Till skillnad från många andra 

kommuner bidrar Uppvidinge kommun ekonomiskt till Grannsamverkan. I 
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närområdet bidrar en annan kommun i länet med 5 000 kronor i bidrag, 

som Grannsamverkansgrupper kan ansöka om, medan kommuner i övrigt 

samverkar om främst utbildningsinsatser. Enligt organisationen Samverkan 

mot brott betalar kommuner inte ut pengar till Grannsamverkansgrupper. 

Kommuner bör enligt organisationen prioritera samverkan och utbildning 

framför ekonomiska bidrag, då fokus i konceptet Grannsamverkan bör vara 

just samverkan och samarbete. I Uppvidinge kommuns avtal har det 

centrala varit ”att befrämja allmän ordning nattetid” och ”bilpatrullering 

nattetid”. Kommunen uttrycker också att man vill ”visa sin uppskattning 

för det trygghetsskapande arbete samhällsföreningen/Studieförbundet 

Vuxen-skolan utför”. Vid införande av driftbidrag ställs fokus om till 

Grannsamverkans grundmodell, där samverkan och samarbete mellan 

boende och lokalsamhällets polis och kommun avser stärka tryggheten.  
 

Grannsamverkansgrupperna kommer från 2019 att ges möjlighet att ansöka 

om årligt driftbidrag om 12 000 kronor. Summan är densamma som i 

nuvarande avtal. För att stärka samverkan med lokalsamhället och andra 

aktörer samt för att tillgodose gruppernas behov av att anordna utbildning, 

enskild eller tillsammans, ges även möjlighet att ansöka om 3 000 kronor 

per år, utöver driftbidraget. Uppvidinge kommun och Polisen avser även 

att en gång per år samla kontaktombud, grannsamverkansgrupper och 

kommuninvånare till ett öppet offentligt möte inom ramen för samarbetet i 

det lokala brottsförebyggande rådet.  
 

I förslag till normer för ansökan om driftbidrag avseende Grannsamverkan 

finns Uppvidinge kommuns villkor för dels grundbidrag och dels utökat 

bidrag.  

Ekonomiska konsekvenser 

Driftbidrag 12 000 kronor per Grannsamverkansgrupp samt utökat bidrag 

för samverkan och utbildning 3 000 kronor per grupp. Maximalt belopp att 

tillgå är sammanlagt 15 000 kronor per kommundel (gamla indelningen).  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-02-13 § 6 Äskande om medel eller utökat bidrag 

Grannsamverkan i praktiken, 2015/2016, Samverkan mot brott 

Förslag till normer för ansökan om driftbidrag avseende Grannsamverkan i 

Uppvidinge kommun, 2018-05-28  

Beslutet skickas till 

Grannsamverkan Åseda och Norrhult 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Beredskapssamordnare 

 

 

Christer Lindberg  Charlott Åberg 

Kommunchef  Beredskapssamordnare 
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§ 6 Dnr 2017-000396  

Äskande om medel eller utökat bidrag för 
grannsamverkan 
Kommunstyrelsens 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 
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vilja att stimulera trygghetsskapande verksamheter som gynnar vår 

kommuns invånare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Camilla Ymer (S), Patrik Davidsson (C), Christina Lindqvist (KD) och Einar 

Håkansson (C) yrkar bifall till förslag till beslut. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymer (S) med fleras yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Camilla Ymer (S) med fleras yrkande.  

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 Beredskapssamordnaren, 2018‐01‐24 

Beslutet skickas till 
Grannsamverkan Åseda 

Beredskapssamordnare 
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Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringen i 

förbundsordningen, som möjliggör medlems utträde utan krav på 

likvidation av förbundet  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har sagt upp medlemskapet i Räddningstjänst Östra 

Kronoberg. Uppsägningstiden är två år, och löper ut sista december 2018. 

Tidigare skrivelse i förbundsordning ställer krav på likvidation vid 

medlems utträde. En ändring möjliggör förbundets fortsättning om övriga 

medlemmar avser fortsätta samverka. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Protokoll Förbundsdirektionen 2018-05-15  

Förslag till ändrad förbundsordning 

 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Lessebo kommun 

Tingsryds kommun 

   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

avsiktsförklaringen om att Uppvidinge kommun ska ingå som fullvärdig 

medlem i Höglandets Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av vårt planerade utträde ur Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg/RÖK har Uppvidinge kommun under våren 2018 ställt frågan 

till Vetlanda och Nässjö kommuner samt till Höglandet 

räddningstjänstförbund om möjligheten att bli medlem i Höglandets 

räddningstjänstförbund (HRF). Under en övergångsperiod kan köp av 

tjänster från HRF bli aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Under utredning   

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring 2018-04-03 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 2018-05-22  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Vetlanda kommun 

Nässjö kommun 

Höglandets räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Östra kronoberg 

   

 

 

Kommunchef  

Christer Lindberg  
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Firmatecknare för mandatperioden 2015-2018 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå kommunstyrelsen godkänna :  

1.  Avtal, kontrakt, skrivelser och andra handlingar som beslutas av 

kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och dess utskott ska 

undertecknas av kommunstyrelsens ordförande Åke Carlson (C) eller 

vid dennes förfall av kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Jonsson 

(S) och kontrasigneras av Christer Lindberg, kommunchef eller vid 

dennes förfall av Silja Savela, ekonomichef.  

2. Kommunstyrelsen kan i varje enskilt ärende besluta om andra 

firmatecknare.  

3. Ovanstående beslut om firmatecknare gäller från och med den 12 juni 

2018.      

Sammanfattning av ärendet 

I flera ärenden som handläggs av kommunen krävs det flera personer som 

har möjlighet att teckna firman. Med anledning av att kommunfullmäktige 

beslutade (KF 2018-05-29 § 58) att välja Niklas Jonsson till viceordförande 

efter Camilla Ymers (S) entledigande behöver firmatecknarna revideras.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, administrativ chef 2018-06-01  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunstyrelsens ordförande 

Kommunstyrelsens vice ordförande 

Ekonomiavdelningen 

VD UppvidingeHus AB  

VD UppCom AB    

 

 

Nämndssekreterare/Administrativ chef 

Magda Gyllenfjell 
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Motion om parkering på kommunal mark 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med vad som 

redovisas i ärendet. 

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har i en motion daterad 2017-12-05 anfört att mobila 

företag gästar vår kommun och står på de få kommunala parkeringsplatser 

som finns, sannolikt helt gratis. Motionären undrar hur detta kan vara 

möjligt och ifrågasätter rättvisan i detta. Hon undrar om ansvariga 

kommunpolitiker är medvetna om att detta sker och att det i så fall är 

otillbörlig sponsring av näringsverksamhet.  

Motionären yrkar att:  

”Kommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i 

kommunens tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs; samt  

Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markhyra för sin verksamhet.” 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-26 att uppdra till 

samhällsserviceförvaltningen att utreda motionen och återkomma med 

förslag till beslut senast i juni 2018.   

Riktlinjer för parkering i Uppvidinge kommun 

Av kommunens nu gällande riktlinjer för parkering framgår att parkering 

på markerade parkeringsrutor är avgiftsfri inom kommunen. Parkering är 

även tillåten på allmän plats och på vägar under vissa förutsättningar.  

Parkering på allmän plats och på vägar 

Inom tättbebyggt område får fordon parkeras på allmän plats och på vägar 

under maximalt 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före söndag och 

helgdag. Söndag och helgdag samt vardag före söndag och helgdag får 

parkering ske utan tidsbegränsning. 

Av riktlinjerna framgår vidare att på en väg får fordon stannas eller 

parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Ett fordon ska stannas eller 

parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens 

längdriktning. Parkering ska ske utanför körbanan, om vägförhållandena 

medger det.  
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Ett fordon får inte stannas eller parkeras   

1. På eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en 

cykelöverfart.  

2. I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande 

körbanas närmaste ytterkant.  

3. På eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller 

gångbana.  

4. I en vägport eller tunnel.  

5. På eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten 

är skymd. 

6. Längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet 

mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad 

linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen.  

7. I ett cykelfält.  

8. I ett spärrområde.  

9. I en cirkulationsplats. 

10. I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera.  

Kommunfullmäktige har beslutat om en felparkeringsavgift på 300 kronor 

som gäller fr o m den 1 januari 2009. 

Samhällsserviceförvaltningens förslag 

Nu gällande riktlinjer för parkering bygger på den bärande principen att fri 

parkering, under ovan beskrivna förutsättningar, är en kommunal service 

för kommunens medborgare, företag och föreningar som bidrar till att göra 

kommunen till en attraktiv plats att leva och verka i. Det saknas skäl enligt 

samhällsserviceförvaltningen att ändra denna princip.  

Eftersom fri parkering kommer samtliga, såväl medborgare, företag och 

företag till del på lika villkor, utgör inte denna service otillbörlig sponsring 

av näringslivet eller innebär en överträdelse av likabehandlingsprincipen.  

Möjligheten till fri parkering för besökare och s k mobila näringsidkare är 

ett sätt för kommunen att kunna konkurrera med närliggande kommuner 

om besökare, turister och evenemang. Det kan inte uteslutas att en 

inskränkning av denna rätt kan leda till negativa och icke önskvärda 

effekter som slår mot både besöksnäringen och kommunen. 

Samhällsserviceförvaltningen ser löpande över utbudet av  

parkeringsplatser på allmän plats inom kommunen i strävan att hitta en 

balans mellan utbud och efterfrågan. I nuläget gör förvaltningen 

bedömningen att det råder en god balans, sett över dygnets alla timmar och 

en längre tidsperiod.       

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.   
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Beslutsunderlag 

Motion om parkering på kommunal mark, 2017-12-05 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningen 2018-05-30  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Margareta Schlee   

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 

 



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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Motion om viltstängsel utmed större vägar i Uppvidinge 
kommun 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med 

hänvisning till vad som beskrivs nedan. 

Sammanfattning av ärendet 

Kent Helgesson (politisk vilde) lämnade den 27 oktober 2017, in en motion 

om viltstängsel utmed större vägar i Uppvidinge kommun. I motionen 

föreslår Kent: 

”Att kommunen föreslår lämpliga vägsträckor att sätta upp viltstängsel på 

och därpå upptar samtal med Vägverket om tillstånd samt efterfrågar 

finansiering avseende materialkostnad. 

Att kommunen utreder förutsättningar för Uppjobb att medverka i 

rubricerat projekt med att sätta upp viltstängsel. 

Att kommunen upptar en dialog med Försäkringsförbundet om deras 

intresse av viltstängsel och möjligheter för försäkringsbranschen att stödja 

rubricerat projekt. ” 

Kommunstyrelsen har uppdragit till dåvarande kommunlednings-

förvaltningen, numera samhällsserviceförvaltningen, att utreda motionen 

och återkomma med förslag till beslut i maj 2018. 

Det svenska vägnätet delas in i enskilda och allmänna vägar. De allmänna 

vägarna byggs ut och sköts antingen av kommunen eller av staten genom 

Trafikverket. Den som ansvarar för en väg har enligt lagstiftningen ett s.k. 

väghållaransvar, vilket innebär ett huvudmannaskap för den vägen. 

Samtliga vägsträckor inom kommunen där viltstängsel kan komma att bli 

aktuellt är vägar där Trafikverket har väghållaransvaret. Eftersom 

väghållaransvaret och huvudmannaskapet följs åt, är det Trafikverket som 

ansvarar för finansiering och uppförandet av viltstängsel.  

Vid de kontakter som förevarit mellan samhällsserviceförvaltningens 

företrädare och Trafikverkets företrädare har Trafikverket meddelat att man 

generellt sett är återhållsamma med att sätta upp viltstängsel. Trafikverkets 

ställningstagande grundar sig på en sammantagen värdering av kostnader 

och effekt i den konkreta situationen. Beträffande effekter hänvisar 

Trafikverket till att det erfarenhetsmässigt har visat sig att förekomsten av 

viltstängsel kan leda till en ökning av andra olyckstyper.  
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Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.    

Beslutsunderlag 

Kent Helgessons (politisk vilde) motion om viltstängsel 2017-10-27 

Tjänsteskrivelse 2018-06-04  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kent Helgesson (politisk vilde)   

 

 

Samhällsservicechef   Utredare 

Anna Liedholm   Lars Helde 
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Motion om Förbättrad integration via samverkan 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Samhällsserviceförvaltningen föreslår kommunstyrelsen föreslå 

kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med vad som 

redovisas i ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har i en motion daterad 2017-05-10 angett att det finns 

ett behov av att förstärka samverkan mellan myndigheter för att snabbare få 

in gruppen nyanlända i samhället. Motionären föreslår att: 

• Kommunen ser över möjligheterna till en förstärkt samverkan 

mellan myndigheter, skola och näringsliv för att öka möjligheterna till en 

snabbare integration, 

• Kommunen ser över möjligheterna till samordnande 

lokaliteter där nyanlända och berörda myndigheter kan mötas, 

• Kommunen ser över möjligheterna att tillsätta en ansvarig 

tjänsteman för uppgiften. 

Kommunfullmäktige behandlade motionen den 30 maj 2017, § 53, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.   

Behovet av förbättrad samverkan för gruppen nyanlända omhändertas i 

Uppvidinge kommunen genom ”Kranskommunkonceptet”, som ingår i det 

nationella projektet ”Mötesplatser och information”. Det sistnämnda är ett 

nationellt samarbete mellan kommuner, Migrationsverket, Arbets-

förmedlingen och Servicekontoret (Försäkringskassan, Skatteverket och 

Pensionsmyndigheten).  

Kranskommunskonceptet har utvecklats eftersom de stora myndigheterna 

(Migrationsverket och Servicekontoret) inte har några lokalkontor i de 

mindre kommunerna i Kronobergs län och innebär att den nyanlände blir 

kallad till möte av Migrationsverket i Växjö. I samband med detta möte 

träffar den nyanlände även Servicekontorets handläggare. Två veckor 

senare träffar den nyanlände kommunens handläggare och 

Arbetsförmedlingen i Lenhovda.  

Konceptet innehåller samlokalisering av lokaler vid behov. 

Samlokaliseringen består av att Samhällsserviceförvaltningens Avdelning 

för arbetsmarknad och etablering har utrustat ett kontor på 

Oskarshamnsvägen 1-3 i Lenhovda för Arbetsförmedlingens handläggare. 

Detta innebär att Arbetsförmedlingens handläggare och 
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Samhällsserviceförvaltningens etableringshandläggare kan ha 

gemensamma besök, med den nyanlände. Detta samarbete görs för att 

påskynda den nyanländes integration i Uppvidinge kommun. 

Samhällsservice förvaltningen har valt att använda sig av befintlig personal 

för att arbete med dessa frågor och behov. Förvaltningen ser dock 

förbättringsmöjligheter i integrationsarbetet som ska påskynda etableringen 

på arbetsmarknaden i kommunen. Förvaltningen kommer under hösten 

2018 att fördjupa samarbetet med kommunens SFI, vuxenutbildningen och 

arbetsmarknadsenheten, så att vägen ut på arbetsmarknaden minimeras för 

den nyanlände. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-06-04 

Motion om förbättrad integration via samverkan, 2017-05-15  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Margareta Schlee   

 

 

Samhällsservicechef   Avdelningschef 

Anna Liedholm   Patrik Ivarsson 
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Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att kommunsstyrelsen antar socialnämndens yttrande som sitt eget och 

remitterar ärendet till kommunfullmäktige. Kommunsstyrelsen anser 

motionen därmed besvarad.   

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att se 

över utbetalningen av försörjningsstöd till familjer, och föreslår 

”Växjömodellen”. Idag betalas försörjningsstödet ut till mannen i familjen 

men Tingsryds kommun betalar ut hälften till kvinnan och hälften till 

mannen och i Växjö kommun betalar man endast ut till kvinnan i familjen. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 54, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för yttrande. 

Socialförvaltningen lämnar förslag till yttrande som 2018-02-08 antas av 

socialnämnden som sitt eget. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 54/2017 – Motion angående försörjningsstöd. 

Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd, 2017-05-15.  

Socialnämndens yttrande §9/2018  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Socialnämnden   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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§ 136 Dnr 2017-000191  

Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen remitterar ärendet till socialnämnden för yttrande och 

svar senast den 19 oktober 2017. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att upprätta förslag 

till beslut när socialnämnden inkommit med yttrande.    

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att se 

över utbetalningen av försörjningsstöd till familjer, och föreslår 

”Växjömodellen”. Idag betalas försörjningsstödet ut till mannen i familjen 

men Tingsryds kommun betalar ut hälften till kvinnan och hälften till 

mannen och i Växjö kommun betalar man endast ut till kvinnan i familjen. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 54, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.   

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 

Kommunfullmäktige § 54/2017 – Motion angående försörjningsstöd. 

Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd, 2017-05-15.  

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-08-04.   

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunchef  
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Skrivelse om antalet revisorer i kommunrevisionen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att kommunsstyrelsen beslutar i enlighet med skrivelsens intentioner och 

föreslår en utökning av antalet revisorer med ytterligare en revisor till 

sammanlagt sex stycken.  

Sammanfattning av ärendet 

Kjell Danielsson har på uppdrag av kommunrevisorerna inkommit med en 

skrivelse om antalet revisorer, och i enlighet med kommunallagen  

kap 12 § 4, SFS 2017:725 ska väljas minst fem revisorer. Det framgår dock att 

det är lämpligt att välja ytterligare revisor då det på grund av jävssituation 

kan behövas väljas in revisorer med undantag för att granska viss nämnd. 

För att det alltid ska vara minst fem revisorer föreslår revisionen en ökning 

från fem till sex ledamöter. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Skrivelse från kommunrevisionen  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kommunrevisionen 

Samtliga nämnder   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Motion gällande Uppvidinge kommuns infarter  

Kommunkansliets förslag till beslut 

Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att utreda förslaget och 

återkomma med förslag till beslut.  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att se 

över infarterna till kommunen i syfte att öka kommunens attraktivitet. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 55, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 55/2017 – Motion gällande Uppvidinge kommuns 

infarter. 

Motion gällande Uppvidinge kommuns infarter, 2017-05-15.  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Christoffer Mowide 

Kommunsekreterare 

Ann-Mari Ståhlberg 

Kommunchef 
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Motion om vuxenutbildning 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att i enlighet med 

yttrandet från Barn och utbildnigsnämnden hantera frågan i 

budgetprocessen 2019-2021  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att 

vuxenutbildningen bör ligga inom arbetsmarknadssektorn och inte 

grundskola eller gymnasieutbildning. Motionären menar att företagen 

behöver få möjlighet att påverka innehållet i utbilningen för att på bästa sätt 

möta deras behov i arbetet. Därför yrkar motionären på att den rena 

yrkesbildningen ska hanteras inom arbetsmarknad och inte inom 

skolutbildning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2017, § 56, att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Barn och utbildningsnämnden har yttrat sig 2018-04-04 § 33 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Motion från Margareta Schlee  

Yttrande från Barn och utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse från kommunledningsförvaltningen  

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Barn och utbildningsförvaltningen 

Samhällsserviceförvaltningen 

Margaretha Schlee (M) 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Motion gällande vuxenutbildning 

Kommunkansliets förslag till beslut 

1 Kommunstyrelsen remitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

för yttrande och svar senast den 1 november 2017. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att upprätta förslag 

till beslut efter barn- och utbildningsnämnden inkommit med yttrande i 

ärendet.  

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att 

vuxenutbildningen bör ligga inom arbetsmarknadssektorn och inte 

grundskola eller gymnasieutbildning. Motionären menar att företagen 

behöver få möjlighet att påverka innehållet i utbilningen för att på bästa sätt 

möta deras behov i arbetet. Därför yrkar motionären på att den rena 

yrkesbildningen ska hanteras inom arbetsmarknad och inte inom 

skolutbildning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2017, § 56, att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 56/2017 – Motion gällande vuxenutbildning. 

Motion gällande vuxenutbildning, 2017-05-15.  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunchef 

Christoffer Mowide 

Kommunsekreterare 

Ann-Mari Ståhlberg 

Kommunchef 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2017-08-15 
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§ 135 Dnr 2017-000193  

Motion gällande vuxenutbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

1  Kommunstyrelsen remitterar ärendet till barn- och utbildningsnämnden 

för svar senast den 1 november 2017. 

2 Kommunstyrelsen ger kommunkansliet i uppdrag att upprätta förslag 

till beslut efter barn- och utbildningsnämnden inkommit med yttrande i 

ärendet.    

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att 

vuxenutbildningen bör ligga inom arbetsmarknadssektorn och inte 

grundskola eller gymnasieutbildning. Motionären menar att företagen 

behöver få möjlighet att påverka innehållet i utbilningen för att på bästa sätt 

möta deras behov i arbetet. Därför yrkar motionären på att den rena 

yrkesbildningen ska hanteras inom arbetsmarknad och inte inom 

skolutbildning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2017, § 56, att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning.   

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 

Kommunfullmäktige § 56/2017 – Motion gällande vuxenutbildning. 

Motion gällande vuxenutbildning, 2017-05-15.  

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-08-04. 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kommunchef  
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Motion om upphävande av LOV ( Lagen om valfrihet) 
inom äldreomsorgen 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå frågan om att 

upphäva LOV (Lagen om valfrihet), även med hänvisning till att 

kommunfullmäktige vid ett tidigare tillfälle avslagit ett upphävande av 

LOV.   

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 oktober 2017 lämnade Lars-Erik Hammarström in en motion om 

upphävande av lagen om valfrihet (LOV) inom äldreomsorgen. Lars-Erik 

föreslår att kommunfullmäktige upphäver LOV inom äldreomsorgen i 

Uppvidinge kommun och istället tillämpar lagen om offentlig upphandling.  

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till Socialnämnden för yttrande och 

2018-04-05 beslutar nämnden att bifalla motionen. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Motion om upphävande av lagen om valfrihet, 2017-10-23   

Socialnämndens beslut 2018-04-05  § 45. 

Tjänsteskrivelse kommunchefen   

  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Lars-Erik Hammarström   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Motion om en tryggare kommun 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå yrkandet i 

motionen, med hänvisning till att samverkan och dialog redan sker kring 

brottsförebyggande frågor, samt att det ytterst är ett polisiärt och statligt 

ansvar.  

Sammanfattning av ärendet 

Kent Helgesson (politisk vilde) lämnade, den 27 oktober 2017, in en motion 

om en tryggare kommun.  

Kent yrkar i motionen:   

”Att kommunen tar kontakt med polismyndigheten för att klarlägga inom 

vilken tid en stadigvarande lokal polisnärvaro kan säkerställas i 

Uppvidinge kommun. 

Att kommunen utreder möjlighet att upphandla tjänst från ett 

bevakningsföretag som uppdras arbeta förebyggande och störa oönskade 

aktiviteter genom synlig närvaro. 

Att kommunen utreder möjlighet att samordna grannsamverkan och 

bevakningsföretag men också tillhandahålla ett direktnummer dit 

kommuninvånare kan vända sig för att påkalla bevakningsföretagets 

intresse om misstänkt aktivitet verkar vara på gång.” 

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 31 oktober, § 119, som 

beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen ger kommunkansliet i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma med förslag till beslut i maj 

månad 2018.   

  

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchefen 2018-05-06 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-11-28 

Motion om en tryggare kommun, 2017-10-27 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-06-05 
 

KS 2017-000373 
Sida 

2(2) 
 

 

Kommunfullmäktige § 119/2017 – Anmälan av motion om en tryggare 

kommun 

  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Kent Helgesson   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Motion om utsläpp av växthusgaser 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 
kommunledningsförvaltningens svar på motionen och därmed anse den 
besvarad.  

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: 
ʺMedborgarförslaget 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. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 
Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

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

Kommunledningsförvaltningens svar. 

Uppvidinge kommun har för avsikt att inleda arbetet med en 
kommunövergripande hållbarhetsstrategi som tar utgångspunkt i de 
globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I en sådan strategi kommer 
flera av de aspekter som tas upp i medborgarförslaget att utredas 
närmare. Strategin är tänkt att utgöra en grund och ett stöd i det 
framtida arbetet i samtliga kommunens verksamheter, och på så sätt 
bidra till en långsiktigt ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar 
kommun. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchefen 2018-06-05 
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 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-06-05 
 

KS 2017-000410 
Sida 
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Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Kennet Karlsson 
Miljö o Bygg   

 

 
Kommunchef 
Christer Lindberg 

 



 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   

 



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. “ 

  

 

 



2 

 

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] 



 

 

 

 

 

Kommunkansliet 
Box 59, 364 21 Åseda Besök: Kyrkbacken Tfn: 0474-47011  

Magda.gyllenfjell@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 

 

Förteckning över delegationsbeslut 

Alla hänvisningar utifrån delegation är från kommunstyrelsens delegationsordning. 

 

Carina Lindau, handläggare abonnentfrågor tekniska avdelningen 

 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om parkeringstillstånd , d  

 

2018-05-03 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,  

 

2018-05-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,  

 

2018-05-23 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,  

 

2018-06-04 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,  

 

2018-03-02 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,  

 

2018-03-27 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd ,  

 

2018-03-27 3.4 

 

Vikarierande personalchef Göran Hult, personalfrågor 

Vad? När? Delegation? 

Beslut om Överenskommelse,  

 

2018-04-XX KS 2018-04-10 

Beslut om Överenskommelse,  

 

2018-04-XX KS 2018-03-13 

 

2018-06-05 

  



 

 

 

 

 

 

 

2018-06-06 

 

 

Meddelanden till kommunstyrelsens sammanträde den 12 Juni: 

1. SKL:S Cirkulär 18:20 Feriejobb/sommarjobb 2018, 2018-05-29 

2. SKL:s Cirkulär 18:09 Information om överenskommelse om Särskild AGS-KL-förmån 

som ersätter Allmänna bestämmelser § 28 mom. 9 och överenskommelse om tillägg i 

Avgiftsbefrielseförsäkringen, 2018-05-09 

3. SKL:s cirkulär 18:18, Budgetförutsättningar för åren 2018–2021, 2018-05-08 

4. Styrelseprotokoll UppvidingeHus AB 2018-05-16  

 

 



 

 
Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn: 0474-47025 

christer.lindberg@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se 
Christer Lindberg CHRLIUK 

 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 

1(1) 

Datum 

2018-06-04 
Referens 

KS 2018-000187 

  

 

Skrivelse angående busstrafiken på järnvägsgatan i 
Alstermo 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att Kommunsstyrelsen ger kommunchefen i uppdrag att svara på 

skrivelsen samt att kontakta Länstrafiken i Kronoberg i frågan, då 

kommunen inte förfogar över beslutet.  

Sammanfattning av ärendet 

Skrivelse har inkommit om störande busstrafik på Järnvägsgatan i 

Alstermo. Den störande trafiken går mellan bussgaraget och bussterminalen 

och enligt skrivelsen är inte gatan anpassad för den stora belastningen och 

risken för olyckor är stor. Skrivelsens förslag är att trafiken antingen leds 

om eller att farthinder installeras efter gatan så att hastigheten kan 

begränsas. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Skrivelse från boende vid Järnvägsgatan i Alstermo  

Tjänsteskrivelse från Kommunchefen 

Beslutet skickas till 

Länstrafiken i Kronoberg 

Skrivelsens författare   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Sida 
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Datum 

2018-06-04 
Referens 

KS 2017-000422 

  

 

Medlemskap i samordningsförbundet Värend 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås avsluta ärendet och inte söka medlemskap i 

Samordningsförbundet Värend. 

  

Sammanfattning av ärendet 

Samordningsförbundet Värend bildades den 1 januari 2015 genom att 

Alvesta och Växjö samordningsförbund gick samman. Medlemmar är 

Försäkringskassan, Region Kronoberg, Arbetsförmedlingen Alvesta, 

Tingsryds och Växjö kommuner. Från och med 2018 ingår även Lessebo 

kommun. Förbundet är en fristående juridisk person och verkar med stöd av 

Lag om finansiell samordning inom rehabiliteringsområdet (Finsam). Syftet 

med denna lag är att ge lokala aktörer bättre möjligheter att samordna och 

prioritera gemensamma insatser och underlätta en effektiv resursanvändning 

för att den enskilde ska uppnå eller förbättra sin förmåga att utföra 

förvärvsarbete. Målgruppen för den finansiella samordningen är personer i 

förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i behov av samordnade 

rehabiliteringsinsatser. 

Målet är en fungerande och effektiv struktur där berörda myndigheter kan 

mötas och samverka på alla systemnivåer. Medel för att uppnå detta mål är 

bland annat finansiering av insatser för medborgare som är i behov av 

samordnade medicinska, sociala och/eller arbetsinriktade 

rehabiliteringsinsatser. Ett annat medel är ett gemensamt lärande genom 

utbildningsinsatser till politiker, chefer och medarbetare som medverkar i 

samverkansarbetet.  

 

Finansiell samordning ersätter inte det arbete som myndigheter har ansvar 

för utan ska bidra till att finansiera, stödja och utveckla den tvärsektoriella 

samverkan. Samordningsförbundets verksamhet finansieras gemensamt av 

de fyra parterna. Försäkringskassan svarar för både sin och 

Arbetsförmedlingens insats (50 %), Region Kronoberg står för 25 % och 

Alvesta, Tingsryd och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans i 

dagsläget.    

 

De kommuner som ingår i Samordningsförbundets styrelse ska representeras 

av en ledamot och en ersättare som ingår i kommunens fullmäktige. Chefer 

och medarbetare förslagsvis från familj- och individomsorg och 

arbetsmarknadsområdet förväntas ingå i en utvecklingsgrupp respektive en 

rekryteringsgrupp.       

 

 



Uppvidinge kommun 
Datum 

2018-06-04 
 

KS 2017-000422 
Sida 

2(2) 
 

 

För år 2018 har förbundet intäkter motsvarande 4 262 tkr varav 1 065 tkr är 

från ingående medlemskommuner. Om Uppvidinge kommun blir medlem 

medför det ca 75 tkr i årlig medlemsavgift.    

  

Ekonomiska konsekvenser 

Ca 75 000 kr i årlig medlemsavgift.   

Beslutsunderlag 

Förbundsordning Samordningsförbundet Värend  

Beslutet skickas till 

Socialförvaltningen  

Socialnämnden 

Kommunledningsförvaltningen 

 

   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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Referens 

KS 2018-000114 

  

 

Samråd om detaljplan Älghult 4:100 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå Kommunstyrelsen att antar kommunledningsförvatningens förslag 

till yttrande avseende förändringar i detaljplanen.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen/ Kansliavdelningen  har inga invändningar 

mot detaljplaneförslaget. Det är mycket värdefullt att Älghults centrala 

delar får moderna planbestämmelser och ges  möjligheter för fler bostäder 

och utökade byggrätter.     

Beslutsunderlag 

Protokoll Miljö o Byggnadsnämnden 2018-02-22 

Plankarta 

Fastighetsförteckning 

Behovsbedämning  

Yttrande, kommunchef 2018-04-25 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 2018-06-05 

Beslutet skickas till 

Miljö o Bygg nämnden   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 

 



 
 

 
 
    Till Miljö-och byggnadsnämnden 
 
 
    
Samrådsremiss: Detaljplan för Älghult  4:100, Uppvidinge 
kommun 
 
Kommunledningsförvaltningen/ Kansliavdelningen  har inga 
invändningar mot detaljplaneförslaget. Det är mycket värdefullt att 
Älghults centrala delar får moderna planbestämmelser och ges  
möjligheter för fler bostäder och utökade byggrätter. 
 
 
2018-03-28 
 
Kommunledningsförvaltningen 
 
Christer Lindberg 
Kommunchef 
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Vätgas Sverige 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 
Att Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 
ett eventuellt medlemskap i föreningen Vätgas Sverige  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vätgas Sverige är ett partnerskap som arbetar för att underlätta en 
introduktion av vätgas i samhället. Verksamheten bedrivs i form av en ideell 
förening med medlemmar och finansiärer från näringsliv, institut, kommuner, 
regioner, nationella myndigheter och föreningar. Vätgas Sveriges syfte är att 
fungera som initiativtagare, samordnare och kunskapsspridare  

Avgiften är i förhållande till medlemmens storlek. Någon kontakt är ännu 
inte tagen med föreningen Vätgas Sverige 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunchefen 2018-06-05 
Medlemsförfrågan från Vätgas Sverige  

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen   
 
 
Kommunchef 
Christer Lindberg 

 



Vill du påverka utvecklingen och förbättra förutsättningarna för 
en kommersiell vätgasmarknad i Sverige? Då ska du bli medlem 
i Vätgas Sverige.

Förutom Vätgas Sveriges nyhetsbrev har ni som medlem tillgång till:

 Fördjupade omvärldsanalyser och rapporter från konferenser om bränsleceller, 
elfordon och energikonferenser med särskilt fokus på vätgas. Ett smidigt och 
ekonomiskt sätt att få omvärldsbevakning av hög kvalitet.

 Analyser av nyheter som kopplar till vad aktörer presenterar och presterat 
historiskt, jämförelser med liknande produkter eller projekt, vad det har för 
innebörd för den generella utvecklingen samt en bedömning av slutsatserna.

 Förhandsinformation om planerade projekt och möjlighet till medverkan.  
Vätgas Sverige har god erfarenhet av att arbeta i projekt och skriva ansökningar, 
exempelvis till EU. Som medlem kan du dra nytta av våra erfarenheter.

 Kostnadsfri medverkan, alternativt medverkan till reducerad kostnad, vid 
nätverksträffar och seminarier som arrangeras av Vätgas Sverige (gäller max  
två personer per organisation).

 Synas med logotyp och en länk till er organisation på Vätgas Sveriges hemsida.

 Synas i Vätgas Sveriges informationsmaterial.

Medlemsavgiften betalas per kalenderår. Avgiften avgörs av storleken på medlemsföretaget/-
organisationen. För mer information kontakta verksamhetsledare Björn Aronsson på telefon  
031-334 37 78 eller maila bjorn.aronsson@vatgas.se. Läs mer om oss på www.vatgas.se.

Bli medlem i Vätgas Sverige!

SAMVERKAN LEDER FRAMÅT

Vätgas Sverige är ett 
partnerskap som arbetar 
för att underlätta en 
introduktion av vätgas i 
samhället. Verksamheten 
bedrivs i form av en ideell 

förening med medlemmar 
och finansiärer från näringsliv, 

institut, kommuner, regioner, nationella 
myndigheter och föreningar. Vätgas Sveriges 
syfte är att fungera som initiativtagare, 
samordnare och kunskapsspridare.

Vi arbetar för:

• Ökad kunskap och medvetenhet om 
vätgasens potential som energibärare

• Mer praktisk användning och demonstration 
av vätgas- och bränslecellsteknik

• Fler samverkande aktörer med intressen 
inom vätgasområdet

• Vätgas inkluderat i politiska handlings-
planer, juridiska ramverk och i 
forskningsprogram

• Tillväxt och fler arbetstillfällen inom 
vätgasrelaterat näringsliv och industri




