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§ 189 Dnr 2018-000344  

Taxa för kostverksamheten 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Ärendet återremitteras till Samhällsserviceförvaltningen. 

Nuvarande taxa för kostverksamheten är kvar tills kostutredning är klar.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett förslag till avgifter för kostverksamheten för 2019 föreligger. 

Kostenheten tillämpar självkostnadsprincipen vilket innebär att 
kostnaderna för produktionen av måltiderna ska betalas av köpare. Både 
livsmedelspriserna och lönenivåerna beräknas öka inför 2019. Förslaget 
innebär att måltidsavgifterna ökar med 3%. När det gäller avgifter där 
kontantköp förekommer har avgiften avrundats neråt/uppåt till jämna 
kronor. Förslaget innebär även att det inom kostverksamheten krävs fortsatt 
rationaliseringsarbete.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD), Anders Ljungqvist (SD och Åke Axelsson (S) 
yrkar att ärendet återremitteras till Samhällsserviceförvaltningen. 
Nuvarande taxa för kostverksamheten är kvar tills kostutredning är klar. 

Niklas Jonsson (S) och Ingrid Hugosson (C) yrkar bifall till ny taxa för 2019.  

Beslutsgång 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om ärendet ska återremitteras eller 
avgöras under sammanträdet. 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet. 

Votering begärs. 

Följande voteringsproposition fastställs: JA: återremiss. NEJ: Avgöras under 
sammanträdet. 

 

JA: Christina Lindqvist (KD), Patrik Davidsson (C), Bodil Fager Bergkvist 
(S), Lennart Lundahl (LBO), Anders Ljungqvist (SD), Kent Helgesson (LBO) 
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NEJ: Ingrid Hugosson (C), Björn Bodén (S), Niklas Jonsson (S), Åke 
Axelsson (S), Åke Carlson (C)  

Omröstningsresultat 
JA: 6 st röster. NEJ: 5 st röster. 

Kommunstyrelsen beslutar att återremittera ärendet till 
Samhällsserviceförvaltningen.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, ekonom Jens Mortensen 2018-10-29 

Bilaga ”avgifter för kostverksamheten 2019”   

Beslutet skickas till 
Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomichef 
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§ 190 Dnr 2018-000337  

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 
augusti 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunens delårsrapport för perioden 2018-01-01 – 2018-08-31.  

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 
kommunfullmäktige fastställt.  

Revisorerna har upprättat en granskningsrapport. Av rapporten framgår att 
revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.                    

Beslutsunderlag 
Revisionsrapport, Granskning av delårsrapport 2018    
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§ 191 Dnr 2018-000039  

Rapport ekonomisk uppföljning 

Kommunstyrelsens beslut 
Rapporten är delgiven. 

Socialnämndens presidium bjuds in till kommunstyrelsens sammanträde 11 
december för samråd kring nämndens underskott.        

Sammanfattning av ärendet 
Prognosen för årets resultat är negativt med 19,4 miljoner kronor, en 
försämring med 6,3 miljoner kronor i förhållande till föregående prognos.  

Socialnämndens prognos försämras med 2,4 miljoner kronor till följd av 
ökade kostnader inom Individ- och familjeomsorgen för ekonomiskt 
bistånd och placeringar samt inom äldreomsorgen där vårdtyngden 
fortsätter att vara högre än budgeterat. Kommunstyrelsens prognos 
försämras med 2,8 miljoner kronor till följd av avvecklingskostnader för 
personal samt fortsatt höga kostnader inom kostverksamheten. Barn- och 
utbildningsnämndens prognos försämras med 1,1 miljoner kronor till följd 
av avvecklingskostnader för personal. Miljö- och byggnadsnämnden har 
fått ökade intäkter för bygglov och ändrar därmed sin prognos från minus 
150 tusen kronor till plus 200 tusen kronor.   

Den senaste skatteunderlagsprognosen från Sveriges Kommuner och 
Landsting innebär något försämrad skatteunderlagsutveckling för 2018, 
vilket ger en negativ ekonomisk effekt på cirka 400 tusen kronor.  

Det negativa resultatet på 19,4 miljoner kronor innebär en negativ 
budgetavvikelse på 20 miljoner kronor. Budgetavvikelsen består av:  

Socialnämnden minus 12 280 tkr 

Kommunstyrelsen minus 5 000 tkr 

Barn- och utbildningsnämnden minus 770 tkr 

Miljö- och byggnadsnämnden plus 200 tkr 

Skatter och utjämning minus 2 150 tkr  
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Ekonomiska konsekvenser 
Det prognostiserade resultatet innebär ett negativt balanskravsresultat. 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 
tre år.                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2018-11-08 

Ekonomisk uppföljning 2018-11-08   

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 192 Dnr 2018-000198  

Förfogande över bankräkning och bankfack 

Kommunstyrelsens beslut 
Behörigheter enligt upprättad sammanställning fastställs att gälla från och 
med 2018-11-13. 

Kommunstyrelsens beslut 2018-06-12, § 100 upphävs.        

Sammanfattning av ärendet 
På grund av personalförändringar behöver förteckningen över behörigheter 
av förfogande över bankräkning och bankfack revideras. Behörigheterna 
enligt upprättad sammanställning föreslås gälla från och med 2018-11-13.  

Sammanställning över behörigheter:  

Rätt att, två i förening, utfärda utbetalningar och teckna kommunens och av 
kommunen förvaltade fonders/stiftelsers bank- och plusgirokonton 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela 

 

Rätt att, två i förening, kvittera till kommun utfärdade värdeförsändelser 
och dylikt Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonomiassistent Desiré Engdahl 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela 
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Rätt att inneha administratörsrättigheter och att, två i förening, göra 
ändringar över användarna på kommunens och av kommunen förvaltade 
fonders/stiftelsers internetbank 

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela 

 

Tillträde, två i förening, till kommunens bankfack  

Redovisningsassistent Viveca Svensson 

Redovisningsekonom Therese Petersson 

Ekonomiassistent Marijana Kisic 

Ekonomiassistent Desiré Engdahl 

Ekonom Lovisa Nilsson 

Ekonomichef Silja Savela                   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-11-02  

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 193 Dnr 2018-000348  

Skattesats 2019, kommunalskatt  

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås att besluta att fastställa den kommunala 
skattesatsen 2019 till 21,61 kronor.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa skattesatsen för 
kommande år senast vid utgången av november månad.  

Förslaget till beslut är oförändrad skattesats, 21,61 kronor för 2019. 
Budgeten som kommer att fastställas av kommunfullmäktige i november är 
beräknad utifrån en oförändrad skattesats.                    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-11-02    
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§ 194 Dnr 2018-000194  

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunfullmäktige föreslås fastställa budget 2019 och verksamhetsplan 
2020-2021 enligt upprättat förslag. 

2. Kommunfullmäktige föreslås uppdra till barn- och utbildningsnämnden 
och socialnämnden att under december 2018 fastställa och till 
kommunstyrelsen överlämna ny driftbudget inom beslutad budgetram.  

Reservation 
Lennart Lundahl (LBO), Kent Helgesson (LBO)  

Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018, § 69, beslutade kommunfullmäktige om de ekonomiska 
förutsättningarna för nämnder och styrelse för åren 2019-2021. I oktober 
2018 har kommunens budgetberedning träffat representanter för nämnder 
och förvaltningar och tagit del av nämndernas förslag till budget och 
verksamhetsplan för perioden. Efter att ha behandlat nämndernas 
budgetförslag har budgetberedningen enats om ett förslag för budget 2019 
och verksamhetsplan för 2020-2021. 

Nämndernas och styrelsens driftbudget 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden har överlämnat driftbudgetförslag som avviker från 
beslutade ramar. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 
avviker med 2,6 miljoner kronor för samtliga år. Socialnämndens 
driftbudgetförslag avviker med 9,3 miljoner kronor för 2019 och 8,2 miljoner 
kronor för 2020 och 2021. Miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetförslag 
avviker med 300 tusen kronor för 2021.  

Budgetberedningen föreslår:  

- Socialnämndens budgetram utökas med fem miljoner kronor för 2019 och 
att tillskottet minskar med 2,5 miljoner kronor per år 2020 och 2021.  

- Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,6 miljoner 
kronor för 2019 och att tillskottet minskar med 800 tusen kronor per år 2020 
och 2021. 
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- Miljö- och byggnadsnämndens överskridande i förhållande till budgetram 
avslås.  

Investeringsbudget 
Nämnderna har presenterat förslag på investeringsbudget för åren 2019 – 
2021. Investeringsnivån är närmare 30 miljoner per år för hela perioden. 
Budgetberedningen föreslår inga förändringar i investeringsbudget i 
förhållande till nämndernas förslag.  

Mål 
Kommunfullmäktige har i oktober 2018 beslutat om en ny målstruktur och 
mål för kommunkoncernen. I upprättat förslag till budget 2019 och 
verksamhetsplan 2020-2021 framgår målvärden och adressering av målen.  

Ekonomiska konsekvenser 
Årets resultat för perioden:  

2019 negativt resultat, 7 miljoner kronor 

2020 positivt resultat, 3,5 miljoner kronor 

2021 positivit resultat 14,6 miljoner kronor 

2019 års negativa resultat kommer inte att återställas, sju miljoner kronor 
används från resultatutjämningsreserven för att uppnå ett 
balanskravsresultat som är noll kronor. 2020 och 2021 års positiva resultat 
beräknas täcka 2017 och 2018 års negativa balanskravsresultat.  

För att uppnå de budgeterade resultatnivåerna för perioden, finns behov av 
kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor 2020 och ytterligare 12 
miljoner 2021. Kommunchefen har i uppdrag att senast i april 2019 redovisa 
kostnadssänkande åtgärder enligt ovanstående.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (LBO) yrkar: Den höjning av fasta arvoden som 
kommunfullmäktige beslutade om februari 2015 återställs. Den politiska 
organisationens kostnader minskar därigenom med cirka 500 000 kronor. 
Dessa medel placeras istället under nytt anslag "Brottsförebyggande och 
Trygghetsskapande åtgärder 
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Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på om budgetberedningens förslag till 
budget ska fastställas. Kommunstyrelsen bifaller förslaget. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Helgessons yrkande och finner att 
kommunstyrelsen avslår förslaget. 

Votering begärs 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition: JA för avslag. NEJ 
för bifall till yrkandet. 

JA: Ingrid Hugosson (C), Patrik Davidsson (C), Björn Bodén (S), Åke 
Axelsson (S), Bodil Fager Bergkvist (S), Åke Carlson (C) 

NEJ: Christina Lindqvist (KD), Lennart Lundahl (LBO), Anders Ljungqvist 
(SD), Kent Helgesson (LBO)  

Omröstningsresultat 
JA: 6 st röster. NEJ: 4 st röster 

Kommunstyrelsen avslår Helgessons yrkande.         
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§ 195 Dnr 2018-000328  

Taxor och avgifter inom vård- och omsorgsavdelningen 
år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås fastställa taxor och avgifter inom vård- och 
omsorgsavdelningen år 2019 enligt socialnämndens förslag.        

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 
enlighet med kommunallagen. Socialnämnden bereder för 
kommunfullmäktige ärendet taxor och avgifter inom verksamhetsområdet 
för vård och omsorg.                     

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för taxor och avgifter 2019 

Höjning av taxor 2019 tabell 

Beslut 20180000292-SN-§ 113 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef    
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§ 196 Dnr 2018-000303  

Överförmyndarnämnden ansökan om medel 

Kommunstyrelsens beslut 
Överförmyndarnämndens begäran om utökning av budgetmedel med 
67 000 kronor från Uppvidinge kommun beviljas under förutsättning att 
övriga medlemskommuner bifaller äskandet.        

Sammanfattning av ärendet 
Den gemensamma överförmyndarnämnden har vid sitt sammanträde i 
augusti beslutat om att äska och fastställa förstärkning med resurser 
motsvarande en tjänst på 50 procent av heltid samt en mindre förstärkning 
av IT kostnaderna med 25 000 kronor, vilket innebär en total förstärkning 
med 319 000 kronor.  

Fördelning av kostnaden mellan kommunerna blir:  

Nybro 140 000 kronor 

Emmaboda  64 000 kronor 

Torsås  48 000 kronor 

Uppvidinge  67 000 kronor 

Ekonomiska konsekvenser 
Ökad kostnad för Uppvidinge kommun med 67 000 kronor. Finansieras 
inom kommunstyrelsens budgetram.                      

Beslutsunderlag 
Överförmyndarnämndens sammanträdesprotokoll, 2018-08-23, § 34 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef 2018-11-02   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
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§ 197 Dnr 28165  

Information Stena Renewable 

Kommunstyrelsens beslut 
Informationen är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
Projektchef Dan Sandros, Stena Renewable, lämnar information om 
vindkraftsutbyggnaden i kommunen. 

110 st vindkraftverk har planerats i fyra projekt. 

Horshaga, maximalt 11 st vindkraftverk. Planerad byggnation 2021-2022. 

Älmedal, maximalt 9 st vindkraftverk. Planerad byggnation 2021-2022. 

Berg, Mark- och miljödomstolen upphävt tidigare tillstånd i mars 2018. Ny 
ansökan planeras. 

Tvinnesheda, maximalt 50 st vindkraftverk. Planerad byggnation 2019-2021.                          
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§ 198 Dnr 2018-000343  

Medfinansiering Åseda folkets park, Boverket 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Medfinansiering sker med 30 procent och maximalt 251 344 kr av fortsatt 
upprustning av Åseda Folkets Park under förutsättning att föreningen 
erhåller bidrag för densamma från Boverket. 

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att tillsammans med 
ekonomichef återkomma till kommunstyrelsen med en detaljerad 
finansieringsplan efter det att Boverket har beslutat i ärendet.         

Sammanfattning av ärendet 
Åseda folkets park ansökte 2018 investeringsbidrag till allmänna 
samlingslokaler 2018 från Boverket. Kommunens medfinansiering 
beslutades till ett maximalt belopp om 728 625 kronor. Endast en del av 
projektet beviljades av Boverket 2018 och kommunens slutgiltiga 
medfinansiering uppgick till 539 000 kronor. 

Åseda Folkets park kommer att ansöka på nytt för 2019. Ansökan berör 
upprustning av stora Rotundan vad gäller fönsterbyte samt utbyte och 
målning av utvändig panel. I teaterbyggnaden ska man installera fönster 
längs lånsidorna och installera fläktar för temperaturstyrning. Utvändigt i 
parken ska man byta ut belysning och avverka träd.  

Projektet beräknas till 837 813 kronor inklusive moms. 

En fortsatt upprustning skulle ge parken nya möjligheter att ytterligare 
förbättra sitt erbjudande att vara en attraktiv teater-, konsert-, fest- och 
samlingslokal i Åseda, och i Uppvidinge. Säsongen förlängs med nya 
isolerglas och attraktiviteten att hyra lokalen och erbjuda evenemang i 
lokalen ökar.  

Investeringsbidrag från Boverket kan lämnas med högst 50 procent av 
kostnaden för projektet och det förutsätter kommunal medfinansiering. 
Föreningens egen insats blir då 20 procent. Kommunens medfinansiering är 
30 procent och hamnar på maximalt 251 344 kronor. 

Ansökan kommer att skickas in till Boverket av föreningen Åseda Folkets 
park innan den 1 december 2018 och besked om bidrag förväntas komma i 
mitten av maj 2019.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Bidrag ryms ej inom Kultur- och fritidsavdelningens budget för 
investeringsbidrag i samlingslokaler.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ljungqvist (SD) yrkar avslag till förslaget. 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget.  

Beslutsgång 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om förslaget ska bifallas eller avslås. 
Kommunstyrelsen besluta bifalla förslaget.        

Beslutsunderlag 
Kostnadskalkyl Åseda folkets park upprustning 2019 

Tjänsteskrivelse 2018-10-24   

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomichef 

Åseda folkets park 
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§ 199 Dnr 2018-000192  

Ansökan från Augusta Johansson och Aina Holmers 
fond  

Kommunstyrelsens beslut 
Ansökan avslås.        

Sammanfattning av ärendet 
Bokcirkeln Bokslukarna har verkat i Åseda sedan år 2000. I den senast lästa 
boken, ”Mellan fyrarna” av Peter May, väcktes intresset att uppleva fyrar 
och dess miljöer. Bokcirkeln ansöker nu om ett bidrag om 10,000 kr ur 
Augusta Johansson och Aina Holmers fond.  

Stiftelsens syfte är att stödja kulturevenemang i Åseda församlingsområde. I 
donationsurkunden anges att utdelande ur fonden görs på avkastningen 
minus 10% som förs till stiftelsens kapital. Eftersom ingen aktiv förvaltning 
sker avger fonden ingen utdelningsbar avkastning.                    

Beslutsunderlag 
Ansökan 

Stiftelsens stadgar    

Beslutet skickas till 
Bokslukarna 

Kultur- och fritidsavdelningen 
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§ 200 Dnr 2018-000140  

Föreningsbidrag för pensionärsföreningar år 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Föreningsbidrag 2018 beviljas med: 

Älghults PRO 10 811 SEK 

PRO Lenhovda 15 452 SEK 

PRO Åseda 13 595 SEK 

PRO Nottebäck 10 702 SEK 

Lenhovda Herråkra SPF  3 167 SEK 

SPF Åseda-Nottebäck 5 733 SEK 

Kultur- och fritidschefen får i uppdrag att lägga till Älghults SPF och om 
totalbeloppet överskrider budgetramen justera delbeloppen innan 
utbetalning.       

Sammanfattning av ärendet 
Varje år delar Uppvidinge kommun ut föreningsbidrag till olika föreningar.  
Budgeten för verksamhetsåret 2018 uppgår till 87 000 kronor. 
Ansökningsperioden tog slut den 30 april och det har kommitin  åtta 
ansökningar om föreningsbidrag till Kultur- och fritidsavdelningen. 
 
Socialnämnden antog den 11 maj 2017 riktlinjer för föreningsbidrag. I 
riktlinjerna framgår att ”föreningar som har kommunmedborgare över 65 år 
som främsta målgrupp för föreningens verksamhet och där det frivilliga 
arbetet är ett viktigt inslag” är villkoret för att bevilja bidrag till föreningen. 
Bidraget storlek begränsas också i riktlinjerna till 0,12 % av prisbasbeloppet.  
 
År 2018 är summan 54,60 kronor per medlem i föreningen som 
kommunstyrelsen kan föreslå beviljas till respektive förening. 
 

Ekonomiska konsekvenser 
Ryms inom budget för föreningsbidrag till pensionärsföreningar                     
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Beslutsunderlag 
Ansökningshandlingar     

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelningen 

Ekonomichef 
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§ 201 Dnr 2018-000216  

Marknadsföringsstöd Smålandsoperan 

Kommunstyrelsens beslut 
- Att bevilja marknadsföringsstöd till Smålandsoperan Scenkonst AB ett 
årligt marknadsföringsstöd om 100,000kr för 2018, 2019 och 2020 för att 
marknadsföra Uppvidinge kommun i samband med 
sommarföreställningarna i Åseda Folkets Park. 

- Att bevilja Smålandsoperan Scenkonst AB förskott om 200,000 kr för 2019 
och 2020. 

- Att ge kommunstyrelsens ordförande i uppdrag att teckna 
marknadsföringsavtal med Smålandsoperan Scenkonst AB. 

- Medlen anslås ur kommunstyrelsens förfogandemedel.        

Sammanfattning av ärendet 
Under hösten 2017 beslöt Smålandsoperan Scenkonst AB tillsammans med 
Uppvidinge kommun att förlägga sommarföreställningarna till Åseda 
Folkets Park. En upprustning av parken gjordes med medel från Folkets 
Parkföreningen, Boverket och Uppvidinge kommun om sammanlagt 1,8 
Mkr varav Boverket stod för 50% av investeringskostnaden och kommunen 
30%. Ett samverkansavtal mellan kommunen och Smålandsoperan och 
mellan Uppvidinge kommun och Åseda Folkets Parkförening skrevs på tre 
år med option på ett fjärde år. Ett muntligt löfte gavs också hösten 2017 om 
ett årligt marknadsföringsstöd på 100,000kr. 

 Med starkt stöd av UppJobb och näringsutvecklare Magnus Jonsson och 
kultur- och fritidskonsulent Sophie Palm gick renoveringen och projektet i 
övrigt i land och Smålandsoperan levererade 12 föreställningar av Bizets 
opera Carmen.  

Smålandsoperan Scenkonst AB har nu gjort hemställan om att rekvirera 
förskott på marknadsföringsstödet. Det är av mycket stort värde för 
kommunen att Smålandsoperan stannar kvar i kommunen ur 
besöksnäringssynpunkt och för näringsliv samt föreningslivs bästa eftersom 
intäkterna och exponeringen i samband med operaföreställningarna kan 
anses vara mycket goda.                          
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Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsavdelning 

Näringslivsutvecklare 

Ekonomiavdelning 
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§ 202 Dnr 2018-000334  

Utbildning av nyvalda och omvalda politiker 

Kommunstyrelsens beslut 
235 000 kr avsätts från medel för utvecklingssatsningar till utbildning för 
nyvalda och omvalda politiker.        

Sammanfattning av ärendet 
I början av mandatperioden är det av stor vikt att nyvalda och omvalda 
politiker får kunskap om vad det innebär att vara förtroendevald. 
Uppvidinge kommun avser därför att samla samtliga politiker, inklusive 
ersättare, till en utbildningsdag i början av 2019. Utbildningen syftar till att 
ge de grundläggande kunskaper som krävs för att klara uppdraget som 
förtroendevald.  

Ekonomiska konsekvenser 
Kostnaden för utbildning samt arvode inkl sociala avgifter till nyvalda och 
omvalda politiker är totalt ca 335 000 kronor. 100 000 kronor finns avsatt i 
budget för utbildning av politiker med anledning av valet 2018. 235 000 
kronor föreslås tas från medel för utvecklingssatsningar.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till förslaget.              

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-23, personalchef  

Beslutet skickas till 
Personalavdelning 

Ekonomichef 
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§ 203 Dnr 2018-000318  

Ekonomisk uppgörelse med kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Ekonomisk uppgörelse med kommunchef Christer Lindberg godkänns.  

Reservation 
Björn Bodén (S), Åke Axelsson (S), Bodil Fager Bergkvist (S), Niklas Jonsson 
(S), Christina Lindqvist (KD), Åke Carlson (C), Ingrid Hugosson (C), Ejnar 
Håkansson (C)  

Sammanfattning av ärendet 
En ekonomisk överenskommelse har träffats med kommunchef Christer 
Lindberg.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ljungqvist (SD) yrkar bifall till förslag till avtal.  

Beslutsgång 
Proposition 

Ordföranden ställer proposition på om förslaget till avtal ska bifallas eller 
avslås. Kommunstyrelsen beslutar att bifalla förslaget till avtal.              

Beslutet skickas till 
Personalavdelning 
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§ 204 Dnr 2018-000362  

Tillsättning av t.f. kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Lars Engqvist utses till t.f. kommunchef för perioden 2018-11-23 - 2019-05-
31 eller som längst till rekrytering är klar med tillsvidare kommunchef.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunchef Christer Lindeberg har avslutat sin anställning 2018-11-13. En 
tillförordnad kommunchef behöver tillsättas tills ny ordinarie kommunchef 
har rekryterats. 

Ett förslag finns att Lars Engqvist utses till t.f. kommunchef för perioden 
2018-11-23 - 2019-05-31 eller som längst till rekrytering är klar med 
tillsvidare kommunchef.                          

Beslutet skickas till 
Personalavdelning 
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§ 205 Dnr 2018-000354  

Kravprofil kommunchef 

Kommunstyrelsens beslut 
Personalavdelningen får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens 
presidium lämna förslag på kravprofil för kommunchef. 

Rapportering ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 11 december.        

Sammanfattning av ärendet 
Rekrytering ska ske av ny kommunchef. Kommunstyrelsen beslutar om 
tillsättande. Innan rekrytering sker måste en kravprofil för tjänsten 
fastställas.                          

Beslutet skickas till 
Personalavdelning 
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§ 206 Dnr 2018-000389  

Anställning av t.f. förvaltningschef 
Samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens vice ordförande Niklas Jonsson (S) får delegation att 
anställa t.f. förvaltningschef på Samhällsserviceförvaltningen.        

Sammanfattning av ärendet 
Förvaltningschefen för Samhällsserviceförvaltningen avslutar sin 
anställning 2018-11-23. En t.f. förvaltningschef behöver anställas tills ny 
ordinarie förvaltningschef har rekryterats.                          

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsens vice ordförande 
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§ 207 Dnr 2018-000355  

Kravprofil förvaltningschef 
samhällsserviceförvaltningen 

Kommunstyrelsens beslut 
Personalavdelningen får i uppdrag att tillsammans med kommunstyrelsens 
presidium lämna förslag på kravprofil för förvaltningschef 
Samhällserviceförvaltningen. 

Rapportering ska ske vid kommunstyrelsens sammanträde 11 december.        

Sammanfattning av ärendet 
Rekrytering ska ske av ny förvaltningschef för 
samhällsserviceförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar om tillsättande. 
Innan rekrytering sker måste en kravprofil för tjänsten fastställas.                          

Beslutet skickas till 
Personalavdelning 
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§ 208 Dnr 2018-000336  

Kravprofil förvaltningschef barn- och 
utbildningsförvaltningen  

Kommunstyrelsens beslut 
Kravprofilen godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Rekrytering ska ske av ny förvaltningschef för barn- och 
utbildningsförvaltningen. Kommunstyrelsen beslutar om tillsättande. Innan 
rekrytering sker måste en kravprofil för tjänsten fastställas. 

Personalavdelningen har tagit fram en kravprofil som presenteras för 
kommunstyrelsen.                          

Beslutet skickas till 
Personalavdelning 
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§ 209 Dnr 2018-000247  

Yttrande över granskning av kommunstyrelsens 
uppsiktsplikt gentemot de kommunala bolagen 

Kommunstyrelsens beslut 
Förslag till yttrande godkänns.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunrevisionen har lämnat en rapport där det riktas kritik att 
kommunstyrelsen inte uppfyllt sin uppsiktsplikt mot de kommunala 
bolagen. Ett yttrande har begärts in och ett förslag föreligger: 

Kommunallagens 6 kapitel, 9§ fastställer att kommunstyrelsen ska i årliga 
beslut för varje sådant bolag som avses i 10 kap. 2§ pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående år varit förenlig 
med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de 
kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet ska den 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

Revisionen bedömer att kommunstyrelsen inte bedriver sin uppsiktsplikt 
utifrån vad som är stadgat i kommunallagen, kommunstyrelsens 
reglemente och bolagspolicy. Det finns ingen spårbarhet i 
kommunstyrelsens protokoll och beslutsunderlag över att bolagen har 
lämnat över handlingar enligt gällande bolagspolicy. 

Kommunstyrelsen delar revisionens bedömning att uppsiktsplikten inte har 
fullgjorts enligt kommunallagens 6 kapitel, 9§. 

Kommunstyrelsen kommer att vidtaga följande åtgärder: Granskningsintyg 
har begärts in från Uppmod AB, AB Uppvidingehus och Uppcom AB som 
ska visa om bolagens verksamhet varit förenlig med det fastställda 
kommunala ändamålet och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. 
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Utifrån granskningsrapporterna kommer kommunstyrelsen årligen att 
sammanfatta sina iakttagelser av uppsikten över bolagen i beslut. Besluten 
skall överlämnas till kommunfullmäktige med i förekommande fall förslag 
till åtgärder.                          

Beslutet skickas till 
Revisionen 
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§ 210 Dnr 2018-000146  

Motion om att införa fastighetsnära insamlingssystem 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besvara motionen med hänvisning till att 
motionärens förslag omhändertas inom ramen för den pågående 
utredningen om samverkan inom kommunal avfallshantering.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 april 2018 lämnade Patrik Davidsson (C) in en motion om 
fastighetsnära insamlingssystem. I denna föreslår han att kommunstyrelsen 
ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
ett fastighetsnära insamlingssystem.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-24, § 44, att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Tekniska utskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018-0925, § 20, att 
utreda bildandet av en gemensam organisation inom kommunal 
avfallshantering mellan Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. 
Kommunstyrelsen har utsett Niklas Jonsson (S) och Patrik Davidsson (C) att 
företräda Uppvidinge kommun i den politiska styrgruppen.  

Syftet med utredningsuppdraget är att utreda förutsättningarna för en 
gemensam organisation för en hållbar avfallshantering i de samverkande 
kommunerna och dess hushåll och verksamheter. Utredningen kommer att 
genomföras under perioden oktober 2018 - april 2019.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att motionärens förslag omhändertas 
inom ramen för den pågående utredningen om samverkan inom kommunal 
avfallshantering.                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-26 

Motion från Patrik Davidsson (C) 2018-04-13    

  

 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

§ 211 Dnr 2017-000403  

Hantering av motion om genomlysning av den 
kommunala organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 
Motionens hantering tas upp vid kommunstyrelsens sammanträde i mars 
2019.        

Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Svensson (S) lämnade in en den 13 november 2017 om genomlysning 
av den kommunala organisationen. 

I motionen föreslås: 

”Att en inventering görs av befintlig organisation inom samtliga 
verksamhetsområden. 

Att en analys av ovanstående görs i syfte att optimera den sammanvägda 
kommunala verksamheten och lägga fram förslag på eventuella justeringar.  

Att ovanstående genomförs med Delaktighet som ledord. ”  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2017, § 134, att överlämna 
motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Svar skulle lämnats i juni 2018. 

Motionen har ej beretts och kommunledningsförvaltningen behöver 
direktiv hur beredningen ska ske.                       

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 212 Dnr 2018-000339  

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige, 
kommunstyrelsen och utskott 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen 

12 februari, 12 mars, 9 april, 7 maj, 11 juni, 13 augusti, 10 september, 15 
oktober, 12 november, 3 december 

Kommunstyrelsens arbetsutskott 

29 januari, 26 februari, 26 mars, 16 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 1 
oktober, 29 oktober, 19 november 

Kommunstyrelsens personalutskott 

24 januari, 21 mars, 22 maj, 26 september, 5 december 

Kommunstyrelsens kultur- och föreningsutskott 

5 februari, 23 april, 18 juni, 27 augusti, 26 november 

Kommunstyrelsens tekniska utskott 

26 februari, 23 april, 24 september, 26 november 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 
september, 29 oktober, 26 november, 17 december        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska fastställa 
sammanträdesplan för 2019.                          

Beslutet skickas till 
Kommunledningsförvaltningen 
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§ 213 Dnr 2018-000129  

Kommunalt Partistöd för år 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att lämna förslag på reviderat 
reglemente för partistöd. 

 

Kommunfullmäktige föreslås besluta att följande belopp i partistöd betalas 
ut: 

Sverigedemokraterna 97 143 kr 

Vänsterpartiet 32 857 kr 

Socialdemokraterna 161 429 kr 

Moderaterna 58 571 kr 

Landsbygspartiet 32 857 kr 

Centerpartiet  97 143 kr 

Miljöpartiet  19 107 kr 

Partistöd betalas inte ut till Kristdemokraterna.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd får varje år delas ut av kommunfullmäktige enligt 
kommunallagen. Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade om 
regler för kommunalt partistöd den 26 augusti 2014. Enligt reglerna är de 
partier som är representerade i kommunfullmäktige berättigade till stöd 
under förutsättningen att respektive parti lämnar in en redovisning om vad 
partistödet använts till samt ett granskningsintyg som intygar att 
redovisningen stämmer. 

Redovisningen som skulle lämnas in senast den 30 juni 2018 gällde vad 
partistödet för år 2017 använts till. Nedanstående partier är berättigade till 
kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun enligt reglerna för kommunalt 
partistöd: 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(46) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-13 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    
 

Moderaterna 

Landsbygspartiet oberoende 

Centerpartiet 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna uppfyller kravet för representation i 
kommunfullmäktige men har inte lämnat in redovisning av partistöd eller 
granskningsintyg och är därför inte berättigade kommunalt partistöd för år 
2019.  

Vid uträkning av partistödet har den aktuella budgetsumman om 500 000 
kronor använts som referenspunkt. Eftersom sju partier finns 
representerade i kommunfullmäktige blir det 7 143 kronor i grundstöd. Det 
finns 35 mandat i kommunfullmäktige och mandatstödet blir därför 12 857 
kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att inte betala ut partistöd till 
Miljöpartiet pga att redovisning inte lämnats in. Reglerna för partistöd 
medger att medel kan betalas ut nästkommande år om redovisning lämnats 
in. Miljöpartiet har lämnat in ansökan för verksamhetsåret 2016.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ljungqvist (SD) yrkar att kommunledningsförvaltningen lämnar 
förslag på reviderat reglemente för partistöd. Partistödet ska reduceras med 
10%. 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på om kommunledningsförvaltningen ska 
lämna förslag på reviderat reglemente för partistöd. Kommunstyrelsen 
bifaller förslaget. 

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på om partistödet ska reduceras med 10%. 
Kommunstyrelsen avslår yrkandet.              
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§ 214 Dnr 2018-000166  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och 
obesvarade motioner 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att rapporten är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
Rapport föreligger om ej beredda motioner och medborgarförslag.                         
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§ 215 Dnr 2018-000177  

Återremitterat ärende annullering av avsiktsförklaring 
Höglandets Räddningstjänstförbund samt ansökan om 
återinträde i Räddningstjänsten östra Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta: 

1. att upphäva beslutet om utträde ur Räddningstjänsten östra Kronoberg 
samt att  

2. återta beslutet om avsiktsförklaring mot Höglandets 
räddningstjänstförbund.   

Reservation 
Kent Helgesson (LBO) och Lennart Lundahl (LBO) har följande 
protokollsanteckning: 

Landsbygdspartiet röstar för fortsatt medverkan i RÖK av hänsyn till 
räddningstjänstpersonalen som därmed besparas organisationsförändringar 
och oklart utfall av process att byta till ny räddningstjänstorgansisation. 
Men vill anmärka på den ovilja från RÖKs övriga två ägarkommuner att 
utverka en rättvisande kostnadsfördelning mellan kommunerna för 
verksamheten. Uppvidinge kommer även framgent ha en överkostnad men 
som i viss mån nu reduceras med de presenterade ansvarsförbindelserna 
från Lessebo och Tingsryd. Villkoret att Uppvidinge under de kommande 
åtta åren ska avstå alla krav på en översyn av kostnadsfördelningen är 
beklämmande. Detta är i grund och botten en brist i ursprungliga 
avtalskonstruktionen som har en fixerad kostnadsfördelning som 
fastställdes vid RÖKs bildande för många år sedan. Avtal av denna art bör 
rimligtvis inrymma en klausul som medger avgiftsjustering eftersom 
förutsättningar ändras med tiden.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-10-30, § 120 att 
återremittera ärendet till kommunstyrelsen, med uppdraget att: 

1. Utreda vilken kostnadsminskning, jämfört med dagens nivå, det skulle 
bli för Uppvidinge kommun, vilket troligen måste göras i en ny 
förbundsordning. 
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2. Utreda vilken utfästelse de två övriga kommunerna kan göra.        

I samband med kommunfullmäktiges sammanträde 2018-10-30 inkom en 
undertecknad ansvarsförbindelse från de två övriga medlemskommunerna 
i Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) Tingsryd och Lessebo. I 
ansvarsförbindelsen förpliktigar sig Tingsryd och Lessebo med bindande 
verkan en förändrad kostnadsfördelning mellan medlemskommunerna som 
motsvarar 200 000 kronor i ökade kostnader för vardera Tingsryd och 
Lessebo. 

Ansvarsförbindelsen är villkorad av att denna kostnadsfördelning ligger 
fast under de två närmaste mandatperioderna. För Uppvidinge kommuns 
del innebär ansvarsförbindelserna en motsvarande årlig kostnadsminskning 
om max 400 000 kronor under 8 år.    

Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet genererar en årlig kostnadsminskning om max 400 000 kronor för 
medlemsskapet i RÖK under 8 år.         

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på ursprungsyrkandet: 

1. att upphäva beslutet om utträde ur Räddningstjänsten östra Kronoberg 
samt att  

2. återta beslutet om avsiktsförklaring mot Höglandets 
räddningstjänstförbund. 

Kommunstyrelsen bifaller yrkandet.        

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Ansvarsförbindelse från Tingsryd och Lessebo kommuner   
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§ 216 Dnr 2018-000026  

Anmälan av delegationsbeslut 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Delegationsbesluten är delgivna.        

Sammanfattning av ärendet 
Följande delegationsbeslut anmäls: 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18021 2018-10-01 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18022 2018-10-01 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18023 2018-10-01 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18024 2018-10-01 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18025 2018-10-01 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18026 2018-10-01 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18027 2018-10-10 3.4 

Beslut om parkeringstillstånd , dnr 23 18028 2018-11-06 3.4 

 

Tillsättande av dataskyddsombud för kommunstyrelsen, enligt KL 6 kap, 
39§, kommunstyrelsens ordförande.                          
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§ 217 Dnr 2017-000416  

Meddelande till Kommunstyrelsen 2018 

Kommunstyrelsens beslut 
Meddelandena för delgivna.        

Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden till kommunstyrelsen föreligger: 

1. Protokoll MBN 2018-09-27, § 120 

2. Delårsbokslut 2018, SN § 104 

3. Verksamhetsberättelse SN jan-aug 2018 

4. Verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning SN 

5. Internkontroll SN, protokoll § 116 

6. Handlingsplan intern kontroll SN protokoll § 117 

7. Protokoll Lönenämnden 181009 §18 

8. Protokoll Lönenämnden 181009 §17 

9. Protokoll kommunala pensionärsrådet 2018-09-25 

10. Beslut nätkoncession markkabel för Karskruv Nät AB,   
Energimarknadsinspektionen 

11. Information bredbandsutbyggnad Uppvidinge landsbygd 

12. Protokoll 2018-10-03 RÖK 

13. Nyhetsbrev nr 5, Kommunassurans 

14. Budget 2019 samt verksamhetsplan 2020-2021, protokoll 2018-10-25 § 132 
MBN 

15. Månadsrapport januari-september 2018, protokoll 2018-10-25 § 131 MBN                          
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§ 218 Dnr 2018-000156  

Omvandling av HVB-hemmet Trasten i Åseda till 
stödboende 

Kommunstyrelsens beslut 
Avdelningschef Arbetsmarknad och etablering får i uppdrag att hämta in 
yttranden från socialnämnden, barn- och utbildningsnämnden och 
ekonomikontoret gällande förslaget om stödboende på Trasten. 

Olof Hotell & Restaurang AB erbjuds att blockförhyra Trasten under 
återstående hyrestid, från 2019-01-01 t o m 2020-09-31. 

Samhällsserviceförvaltningen får i uppdrag att komplettera värmesystemet 
i Gröna huset i Norrhult.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2018-05-08, § 79, 
omvandla HVB-hemmet Trasten i Åseda till stödboende och att uppdra till 
samhällsserviceförvaltningen att i nära dialog med socialförvaltningen och 
barn- och utbildningsförvaltningen ta fram förslag till framtida 
användning/inriktning för det tidigare HVB-hemmet Trasten. En utredning 
har genomförts.  I denna föreslås att kommunstyrelsen beslutar att starta ett 
skyddat boende för våldsutsatta kvinnor och deras barn i lokalen för det 
tidigare HVB-hemmet Trasten i Åseda.  

Fastigheten Trasten 1 i Åseda ägs av AB Uppvidingehus och lokalerna för 
det tidigare HVB-hemmet förhyrs av kommunen enligt ett hyresavtal som 
löper t o m 2020-12-31. I samband med kommunstyrelsens beslut att 
omvandla HVB-hemmet till stödboendes sades hyresavtalet upp till 
upphörande vid avtalstidens slut. Fr o m den 1 december 2018 kommer 
Trasten att stå tom. 

Till följd av hög efterfrågan på rum framöver har Olof Hotell & Restaurang 
AB inkommit med en förfrågan till kommunen om möjligheten att uppföra 
s k moduler på allmän plats i centrala Åseda. Istället för moduler har 
företaget istället erbjudits att blockförhyra Trasten under återstående 
hyrestid, d v s t o m 2020-09-31. Företaget har tackat ja till erbjudandet.   
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Ekonomiska konsekvenser 
Ärendet genererar en minskad hyreskostnad om ca 970 000 kronor.                     

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-11-05 

Utredning 2018-10-26   

Beslutet skickas till 
Avdelningschef Arbetsmarknad och Etablering 

Näringslivsutvecklare 

Förvaltningschef 
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