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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 
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Bredbandsstrategi 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att komunsstyrelsen antar föreslagen bredbandsstrategi  

Sammanfattning av ärendet 

IT och bredband har stor betydelse för utvecklingen av ett hållbart 

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

arbetsresor kan minimeras och transporter kan effektiviseras genom IT-

kommunikation. 

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

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

konkurrenskraft och innovationsförmåga. 

Det kan också̊ hjälpa till att möta utmaningar som globalisering, 

klimatförändringar och den demografiska utvecklingen med en åldrande 

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

kunskapssamhället samt utvecklande och brukandet av E-tjänster i 

kommunikation/kontakt med myndigheter och offentlig sektor. I framtiden 

kommer alltmer kontakt med sjukvården ske via Internet/webbkameror 

m.m. 

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

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

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

infrastrukturen kommer att fortsätta att öka, eftersom teknikutvecklingen 

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

Beslutsunderlag 

Bredbandsstrategi  

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Uppcom AB   
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§ 70 Dnr 2018-000160  

Bredbandsstrategi 

Kommunstyrelsens beslut 

Notera informationen.                   

Sammanfattning av ärendet 

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

2017 angående bredbandsstrategi. Kommunstyrelsen föreslog 

kommunfullmäktige att bifalla motionen och ge kommunstyrelsen i samråd 

med UppCom AB i uppdrag att upprätta förslag på bredbandsstrategi. 

Ärendet skulle enligt tidigare beslut återupptas vid kommunfullmäktige i 

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

UppCom AB har lämnat ett dokument som förslag till bredbandsstrategi 

och kommunstyrelsen ska under dagens sammanträde diskutera innehållet 

innan den antas.                    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om styrelsen kan besluta notera informationen och 

finner styrelsen besluta så.                 

Beslutsunderlag 

Förslag till bredbandsstrategi, UppCom AB       

Beslutet skickas till 

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



 

 

Bakgrund 
 

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

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

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

  



 

 

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



 

 

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



 

 

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

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



 

 

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

 
 
 
 

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



 

 

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

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

 Omflyttning av människor från landsbygd till städer 

 Behov av en hållbar livsstil och ett hållbart samhälle 

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

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

 skapa förutsättningar för rationalisering, samordning och effektivisering av offentliga 
verksamhetssystem 

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

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

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

 
Ur näringslivsperspektiv är det viktigt att: 

 skapa förutsättning för expansion och utveckling av befintliga företag 

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

 
Ur invånarnas perspektiv är det viktigt att: 

    tillgång till effektiva samhällstjänster som ger en enklare och tryggare vardag 

    tillgång till TV, underhållning och att möjliggöra för distansutbildning 

 möjliggöra ökat arbete hemifrån                             hållbar utveckling 

 boende i tätorten och landsbygden har samma förutsättningar för elektronisk 

 kommunikation 

    ökade möjligheter att delta i den demokratiska processen 
 
  



 

 

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

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

  



 

 

Målsättning och strategi för fortsatt fiberutbyggnad 
 

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

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

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



 

 

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

  



 

 

Ekonomi 
 

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

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

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

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

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



 

 

Uppföljning 
 

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

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

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

  



 

 

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

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

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar anta utbyggnadsplanen för fiberutbyggnad.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen gav 2018-06-12 i uppdrag till UppCom AB att överta 

projektet för fiberutbyggnad i Herråkra. Bakgrund till förslaget att UppCom 

AB tar över projekt för fiberutbyggnad i kommunen är problem för små 

föreningar att driva bredbandsprojekt som sträcker sig över lång tid och 

även förändrade regler gällande offentligt stöd för utbyggnad av bredband. 

Genom att UppCom AB ges i uppdrag att överta övriga påbörjade projekt 

inom Uppvidinge kommun ges en möjlighet till positiv samverkan mellan 

de olika projekten. Detta medför en möjlighet till kostnadsbesparingar samt 

en samverkan för att inom kommunen nå de nationella målen gällande 

utbyggnad av fiberinfrastruktur. 

Tidigare beslut av KSAU 2018-05-03 §17 gällande att teckna avtal med 

UppCom om Samhällsanslutningar är ej längre aktuell.  

Ekonomiska konsekvenser 

Projekten ska drivas enligt gällande regler för att erhålla offentligt stöd för 

utbyggnad av bredband. Påbörjas utbyggnad före beslut om offentligt stöd 

ska Uppvidinge kommun erbjuda UppCom lån för den del av projektens 

kostnad som avser sökt bidrag för offentligt stöd för utbyggnad av 

bredband.  

Kommunalt lån ska återbetalas till kommunen då offentligt stöd erhålls. 

Detta ska vara reglerat senast 2025-12-31. I händelse att offentligt stöd för 

utbyggnad av bredband inte har erhållits senast 2025-12-31 har Uppvidinge 

kommun rätt att överta ägandet av den procentuella andel som utlånade 

medel av Uppvidinge kommun avser. 

Total beräknad kostnad för fiberutbyggnad inom Uppvidinge kommun som 

är påbörjade eller projekterade, och som har en registrerad ansökan om 

offentligt stöd för utbyggnad av bredband, är 30 miljoner. Det är ansökt om 

18 miljoner i stöd vilket är den del som kan komma att finansieras under 

byggtiden genom lån från Uppvidinge kommun.   

Beslutsunderlag 

Utbyggnadsplan  
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Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Ekonomichef 

Uppcom AB   

 

 

 

Niklas Jansson 

 



Utbyggnadsplan 

Projektnamn Totalt Sökt stöd Status Tidsplan 

Herråkra 5 000 000 3 000 000 Påbörjad 2018-2019 

Nottebäck-Galtabäck 2 600 000 1 560 000 Påbörjad 2018 

 

Delprojekt inom ansökan Uppvidinge landsbygd 

Sissehult 2 000 000 1 200 000 Projekterad 2018 

Eknet 9 000 000 5 400 000 Projekterad 2018-2020 

Uppvidinge landsbygd, syd 7 600 000 4 560 000 Projekterad 2019-2020 

Uppvidinge landsbygd, norr 3 800 000 2 280 000 Projekterad 2019-2020 

Totalt 30 000 000 18 000 000  
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Genomförande av detaljplanen Åseda Centrum 

Samhällsserviceförvaltningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen godkänner upprättat förslag till genomförandeavtal med 

AB Uppvidingehus avseende genomförandet av detaljplanen för Åseda 

centrum.  

Sammanfattning av ärendet 

Vid sitt sammanträde 2018-02-05 beslutade miljö- och byggnadsnämnden 

anta detaljplan för Åseda centrum. Beslutet vann laga kraft 2018-02-15. 

Syftet med detaljplanen är att utveckla Åseda centrum och skapa ett 

attraktivt bostadsområde för att tillgodose efterfrågan på centrala bostäder i 

Åseda. Området kommer att bebyggas med flerbostadshus. Föreslagen 

exploatör är det kommunala allmännyttiga bostadsbolaget AB 

Uppvidingehus [fortsättningen ”Uppvidingehus”] .  

Vid kommunstyrelsens majsammanträde beslutade kommunstyrelsen om 

principer för kostnadsfördelning mellan kommunen och Uppvidingehus 

vid genomförandet.  

Ett förslag till genomförandeavtal i enlighet med dessa principer samt som 

reglerar kommunens respektive Uppvidingehus åtaganden vid 

genomförandet har upprättats, bilaga. Av detta framgår bl a  

1. Att köpeskillingen för marken uppgår till 58 kr/kvadratmeter (totalt 

377 000 kronor), vilket motsvarar kommunens fastställda taxa vid 

försäljning av småhustomter för bostadsändamål, 

2. Att kommunen ansvarar för flytt av gatuköket och marksanering 

inom den blivande kvartersmarken, 

3. Att Uppvidingehus ansvarar för och bekostar samtliga bygg- och 

anläggningsåtgärder inom den blivande kvartersmarken för 

flerbostadshus; samt  

4. Att kommunen ansvarar för och bekostar projektering samt 

anläggandet av allmänna parkeringar, gator och gatubelysning samt 

allmänna va-anläggningar inom planområdet. 

 

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet genererar en intäkt om 377 000 kronor för marköverlåtelsen.   
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-08-02 

Genomförandeavtal 2018-08-02 

  

Beslutet skickas till 

AB Uppvidingehus 

Ekonomichefen  

Miljö- och byggnadsnämnden   

 

 

Samhällsservicechef 

Anna Liedholm 
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GENOMFÖRANDEAVTAL överlåtelse av kvartersmark    

 

 Säljare: Uppvidinge Kommun org.nr 212000-0605 

                Box 59 

                360 70 Åseda 

                [nedan ”Säljaren”] 

 

Köpare: AB Uppvidingehus org.nr 556156-4864 

                Apoteksgatan 5 

                360 73 Lenhovda 

                [nedan ”Köparen”] 

  

 

Säljaren överlåter och försäljer härmed till Köparen del av fastigheten 

Uppvidinge Åseda 12:1. Området för försäljning utgör ca 6 500 

kvadratmeter, med den avgränsning som redovisas på bilagd plankarta till 

Detaljplan för Åseda centrum, bilaga 1, och benämns nedan ”Fastigheten”.   

 

Parterna är medvetna om att fastighetens areal fastställs genom fastighets-

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

förhållande till vad som anges i detta avtal.  

 

1. Bakgrund och syfte   

 

Detta avtal reglerar genomförandet av lagakraftvunnen detaljplan för 

Åseda centrum. Syftet med detaljplanen är att utveckla Åseda centrum och 

tillgodose efterfrågan på centrala bostäder i Åseda. Planområdet omfattar 

totalt ca 14 700 kvadratmeter, varav ca 6 500 kvadratmeter utgör 

kvartersmark för bostadsändamål. Inom kvartersmarken ska uppföras 

flerbostadshus för hyresrättsändamål.  

 

2. Fastighetens skick och sanering  

  

Fastigheten överlåts i befintligt skick. Köparen har beretts tillfälle att 

besiktiga Fastigheten och är medveten om att denna är förorenad. Mellan 

parterna är överenskommet att Säljaren ska sanera Fastigheten till nivån 

känslig markanvändning (KM) i enlighet med upprättad Åtgärds- och 
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saneringsplan och detaljplanens villkor för startbesked. 

 

Säljaren svarar inte för Fastighetens rådande grundförhållanden. 

 

3. Flytt altenativ rivning av befintligt gatukök  

 

Säljaren svarar för flytt alternativt rivning av det inom Fastigheten belägna 

gatuköket (Vallys gatukök). 

  

4. Köpeskilling och tilläggsköpeskilling 

 

Köpeskillingen uppgår till 377.000 kronor, vilket motsvarar 58 kr/kvm i 

enlighet med kommunfullmäktiges antagna taxa vid försäljning av 

småhustomter för bostadsändamål.    

 

Köpeskillingen är bestämd med hänsyn till hyresrättsändamålet. Vid 

omvandling till bostadsrätter eller ägarlägenheter inom 15 år från 

Tillträdesdagen är Köparen skyldig att utge tilläggsköpeskilling, 

motsvarande skillnaden mellan markens värde för bostadsrätter respektive 

ägarlägenheter och dess värde för hyresrätter, vid tidpunkten för 

omvandlingen .    

 

Köpeskillingen erläggs på Tillträdesdagen genom insättning på bankkonto 

som Säljaren anvisar.  

 

5. Tillträdesdag  

 

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

första kalendermånaden efter det att startbesked erhållits och Säljaren 

uppfyllt sina åtaganden avseende flytt alternativt rivning av det inom 

Fastigheten belägna gatuköket.   

 

6. Kostnader 

 

Alla för Fastigheten utgående skatter och andra utgifter ska bäras av 

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

med Tillträdesdagen ska dessa bäras av Köparen.  

 

7. Köpebrev 

 

Sedan köpeskillingen erlagts ska Säljaren till Köparen för dennes 

undertecknande överlämna kvitterat köpebrev avseende Fastigheten och 

övriga handlingar som krävs för fastighetsbildning och lagfart.  
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8. Lagfart  

   

Köparen ska söka lagfart på fastighetsförvärvet.  

 

Köparen ska svara för samtliga kostnader förenade med lagfart, såsom 

stämpelskatt och expeditionsavgifter.  

 

9. Byggnader och anläggningar på Fastigheten 

 

Köparen ska påbörja byggnation på Fastigheten senast 12 månader från 

lagakraftvunnet bygglov. 

 

Köparen ansvarar för och bekostar all projektering samt alla bygg- och 

anläggningsarbeten på Fastigheten.  

 

Köparen ansvarar för att inhämta de tillstånd som krävs för byggnation på 

Fastigheten. 

 

10. Byggplatsåtgärder 

 

Köparen ansvarar för att informera allmänheten i närområdet om projektet 

och byggnadsarbetena. Vidare ansvarar Köparen för att informera och 

samråda med ägare till intilliggande fastigheter och eventuella hyresgäster.  

 

Köparen ska ta särskild hänsyn till omgivande naturmark så att inte träd 

eller annan vegetation skadas under byggtiden.  

 

Köparen har inte rätt att utan Säljarens tillstånd nyttja allmän platsmark 

eller annan kommunägd mark för upplag, arbetsvägar, uppställning eller 

annat ändamål under byggtiden. Köparen har inte heller rätt att utan 

tillstånd ta bort eller förändra kommunala anordningar.  

 

11. Allmän platsmark  

 

Säljaren är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet 

och ansvarar för utbyggnad och iordningsställande av allmän parkering, 

gata och gatubelysning. 

 

Parkeringen ska anläggas med grus eller armerat gräs för att dagvattnet ska 

kunna infiltreras lokalt. 

 

12. VA-anläggningar 

 

Säljaren ansvarar för projektering, upphandling och utbyggnad av 

allmänna va-anläggningar inom allmän platsmark. I samband med 
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utbyggnaden kommer även servisledning från anslutningspunkt och två 

meter innanför förbindelsepunkten att byggas. 

 

Avloppsnätet inom Fastigheten ska utformas som duplikatsystem med 

skilda ledningar för dränerings- respektive spillvatten. Drän- och 

spillvatteninstallation ska utformas med hänsyn till uppdämningsnivån i 

det allmänna avloppsnätet. 

 

13. Anläggningsavgifter för vatten och avlopp 

 

Köparen ska erlägga va-anläggningsavgift till kommunen enligt vid varje 

betalningstillfälle för kommunen gällande va-taxa. 

 

14. Dagvatten 

 

Köparen är skyldig att vidta nödvändiga åtgärder för avledande av vatten 

från Fastigheten så att inte skada uppstår på grannfastigheterna. Dagvatten 

ska hanteras med LOD, lokalt omhändertagande av dagvatten, genom 

infiltration. 

 

15. Besiktning och återställande 

 

Före byggstart ska Köparen kalla Säljaren till syn i syfte att tillsammans 

göra en okulärbesiktning med fotodokumentation av planområdet. 

 

Köparen ansvarar för eventuella skador som denne förorsakar på Säljarens 

mark, under tiden husbyggnads- och anläggningsarbeten pågår på 

Fastigheten. När dessa arbeten avslutats ska Köparen kalla Säljaren till 

dokumenterad syn där eventuella påpekade skador ska åtgärdas av 

Köparen på dennes bekostnad. 

 

Säljaren ansvarar i motsvarande omfattning för eventuella skador som 

denne orsakar på Köparens anläggningar inom Fastigheten vid utbyggnad 

och iordningsställande av allmän parkering, gata och gatubelysning inom 

allmän platsmark När dessa arbeten avslutats ska Säljaren kalla Köparen 

till dokumenterad syn där eventuella påpekade skador ska åtgärdas av 

Säljaren på dennes bekostnad. 
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16. Fastighetsbildning  

 

Detta köpekontrakt utgör sådan överenskommelse om fastighetsbildning 

som får läggas till grund för beslut om fastighetsbildning.  

 

Köparen ska svara för samtliga kostnader förenade med 

fastighetsbildningen.  

 

17. Överlåtelse av avtalet 

 

Detta avtal får inte utan Säljarens skriftliga medgivande överlåtas till 

annan.   

 

18. Villkor  

 

Avtalet förutsätter för sin giltighet:  

 

1. att kommunstyrelsens i Uppvidinge kommun beslut att godkänna 

detta avtal vinner laga kraft senast 2 år fr o m Tillträdesdagen,  

 

2. att styrelsen i AB Uppvidingehus beslutar godkänna detta avtal 

senast 2 år fr o m Tillträdesdagen, 

 

3. att Köparen senast 2 år fr o m Tillträdesdagen erhållit 

lagakraftvunnet bygglov; samt  

 

4. att beslut om fastighetsbildning meddelas senast 2 år fr o m 

Tillträdesdagen. 

  

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

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

 

19. Tillämplig lag  

 

Svensk lag ska tillämpas på detta avtal.  

 

20. Ändringar och tillägg  

 

Detta avtal med bilagor utgör parternas fullständiga reglering av alla 

frågor som avtalet berör och ersätter parternas eventuella tidigare muntliga 

eller skriftliga överenskommelser. Ändringar och tillägg till detta avtal ska 

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

 

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

tagit var sitt.  

 

 

Åseda den 2018-____-____      

 

 

Säljare   Köpare 

Uppvidinge Kommun  AB Uppvidingehus 

 

___________________________ ____________________________ 

Åke Carlsson, KS ordförande Jan Blad, styrelseordförande 

 

 

___________________________ ____________________________ 

Christer Lindberg, kommunchef Richard Gustafsson, VD 

 

 

 

 

Bilaga: 

1. Plankarta till Detaljplan för Åseda centrum 
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Meddelanden till kommunstyrelsen den 13 februari: 

1. SKL Cirkulär 17:55 – Kompletterande cirkulär till 17:15 

2. SKL Cirkulär 17:57 – En ny kommunallag 

3. SKL Cirkulär 17:50 – Information om regler i lag och kollektivavtal om bisyssla 

4. SKL cirkulär 17:41 – Arbetsdomstolens dom om avsked av rektor 

5. SKL cirkulär 17:65 – Arbetsdomstolens dom i fråga om anhörig med fullmakt att 

företräda brukare omfattas av arbetsgivares utredningsskyldighet avseende 

trakasserier 

6. SKL Cirkulär 17:62 – Avtal om kopiering och tillgängliggörande i skolorna från och 

med 2018 

7. SKL Cirkulär 17:67 – Redovisningsfrågor 2017 och 2018 

8. SKL Cirkulär 17:68 – Budgetförutsättningar för åren 2017-2021 

9. SKL Cirkulär 17:69 – Slutligt utfall av 2016 års kommunala fastighetsavgift samt 

prognos för åren 2017,2018 och 2019 

10. SKL Cirkulär 17:70 – Politisk information i skolan 

11. SKL Cirkulär 18:1 – Ändringar och tillägg i huvudöverenskommelse - HÖK 16 

12. SKL Cirkulär 18:2 – Arbetsdomstolens dom om arbetsgivarens 

förhandlingsskyldighet vid lägre chefsbefattning 

13. SKL Cirkulär 18:3 – SKL har beslutat om kompensation för sänkt tjänstepension 

14. Kommunfullmäktige § 128 – Sammanträdesplan 2018 

15. Barn- och utbildningsnämnden § 101/2017 – Utredning tillfälliga skollokaler för 

Lenhovdaskolan 

16. Barn- och utbildningsnämnden § 106/2017 – Svar på skrivelse 

17. Barn- och utbildningsnämnden § 108/2017 – Skrivelse angående gymnasieskolan 



 

 

 

 

 

 

 

 

18. Missiv om delutbetalning av statsbidrag – Migrationsverket 

19. Socialnämnden § 138/2017 - Socialnämndens ekonomiska uppföljning 

20. Miljö- och byggnadsnämnden § 155/2017 - Sammanträdesplan för miljö- och 

byggnadsnämnden 2018 

21. Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 34/2017 – Rapport från arbetsmiljökartläggning 

22. Socialnämnden § 140/2017 – Omorganisation av etablering/Hem för vård och boende 

23. Socialnämnden § 149/2017 – Sammanträdesplan för år 2018 

24. Meddelande från länsstyrelsen i Kalmar län om tillstånd för vindkraft 

25. Anteckningar från möte med projektet tidiga insatser 

26. Skrivelse om detaljplan 

27. Barn- och utbildningsnämnden § 122/2017 – Rutin för intern kontroll 2017 

28. Barn- och utbildningsnämnden § 123/2017 – Sammanträdestider 2018 

29. Miljö- och byggnadsnämnden § 156/2017 – Internkontrollplan 2017 

30. Regionstyrelsen § 252/2017 – Avsiktsförklaring Bredbandsutbyggnad 

31. Skrivelse angående belysning vid gång och cykelväg i Lenhovda 

32. Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 38/2017 – Taxor 2018 

33. Räddningstjänsten Östra Kronoberg § 1/2018 – Likvidation av förbundet 

34. SKL överenskommelse om att stärka jämställdhetsarbetet på lokal och regional nivå 

35. Miljö- och byggnadsnämnden § 5/2018 – Återkallande av planuppdrag 

36. Miljö- och byggnadsnämnden § 6/2018 – Beslut om antagning för Åseda centrum 

Samtliga meddelande finns tillgängliga på kommunkansliet. 


