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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Niklas Jonsson (S) 
Bodil Fager Bergqvist (S) 
Peter Danielsson (S) 
Marie Hammarström (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Jan Wernström (S) 
Åke Axelsson (S) 
Birger Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 
Anette Vallentin (S) 
Lars-Erik Hammarström (S) 
Bjarne Svensson (S) 
Jerker Blomqvist (M) 
Anders Käll (M) 
Margareta Schlee (M) 
Carl Krekola (M) 
Ingemar Hugosson (C) tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 
Frida Sundqvist Hall (C) tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C), §§ 
111-125 
Viktoria Birgersson (C) 
Eva Palmqvist (C) 
Thomas Lindberg (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Magnus Gustavsson (C) 
Christina Lindqvist (KD) 
Mikaela Gross (V) 
Matthias Sjöberg (V) 
Billy Lindvall (SD) tjänstgörande ersättare för Mattias Karlsson (SD) 
Simon Bring (SD) 
Richard Revelj (SD) 
Hanne Geiger (SD) tjänstgörande ersättare för Andreas Preschel (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 
Anders Ljungkvist (-) 
Kerstin Ljungkvist (-), 2:e vice ordförande 
Kent Helgesson (LPo) 
Roger Karlsson (LPo) 
Peter Skog Lindman (S), Ordförande 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 
Cecilia Karlsson, Lönechef HUL 

Övriga  
 

Lennart Lundahl, § 117 
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§ 109 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning  
Kommunfullmäktiges beslut 
Inte behandla ärende "Fullmäktiges tillgång till nämnder och styrelsers 
sammanträdeshandlingar i politikernas ärendesystem Ciceron" på 
sammanträdet.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (LPo) yrkar att kommunfullmäktiges ordförande låter 
kommunfullmäktiges ledamöter avgöra om ärende "Fullmäktiges tillgång 
till nämnder och styrelsers sammanträdeshandlingar i politikernas 
ärendesystem Ciceron" medges upptas till behandling på sammanträdet. 
dagordningen.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan behandla ärende 
"Fullmäktiges tillgång till nämnder och styrelsers sammanträdeshandlingar 
i politikernas ärendesystem Ciceron" på sammanträdet. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att inte behandla 
ärendet på sammanträdet.  
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§ 110 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Anders Käll (M) och Niklas Jonsson (S) som justerare.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ljungqvist (SD) föreslår kommunfullmäktige välja Anders Käll (M) 
och Niklas Jonsson (S) som justerare.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Anders Käll (M) och 
Niklas Jonsson (S) som justerare och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.  
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§ 111 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund  
Sammanfattning av ärendet 
Av Kommunfullmäktiges arbetsordning 2016-03-02 § 39 framgår att 
fullmäktige inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten ges 
möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. 
Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter, men fullmäktige 
kan besluta utöka tiden. 

 ställer två frågor. En fråga avseende neddragning av RÖK i 
Nottebäck. En fråga gällande utsläpp från EM-lax och kontroller. 

Marie Hammarström (S) svarar att 2–3 av 4 tillsynsbesök är avklarade. En 
har rapporterats i nämnden, de andra har genomförts under sommaren.  
Miljö- och byggnadsförvaltningen har tagit del av provsvar från 
vattenrådet. Frågan prioriteras i miljö- och byggnadsnämnden. 

Niklas Jonsson (S) svarar att gällande rök så har man tittat på alternativ från 
direktionen, man går från två till en person i beredskap. Om man är en eller 
två i beredskap så handlar det om att vara första person på plats för att 
förbereda för brandmännen. Tanken är att det ska finnas en person i tjänst. 
Det sker även reduceringar på manskap på administrativa sidan. Viktigt att 
jobba förebyggande med brandsäkerhet. Frågan kommer behandlas 
nästkommande kommunfullmäktige. 

Kent Helgesson (LPo) svarar att det i handlingsprogrammet finns 
information om bemanning och att det är skillnad om man har en eller två i 
beredskap. 

 ställer fråga om hur kommunen skiljer på betald och 
obetald arbetstid. För att förtydliga så syftar på arbetstid i de pass 
som på grund av ändringar på arbetsplats omvandlas till resurspass. Finns 
det då ej möjlighet i samband med detta att lägga passet på annan 
arbetsplats dras dessa timmar au det vill säga omvandlas till minustid på 
flex vilket då måste jobbas in vid andra tillfällen som kan då ligga dagar, 
kvällar, helger och nätter. Som nattarbetare (12 timmars pass) förlorar  
sina ob tillägg och extra tillkomsta samt får problem med barnomsorg. Så 
hur använder kommunen och fördelar resurspassen på vettigt vis? Hur 
många tjänstemän är anställda i kommunens verksamhet? 
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Peter skog Lindman (S) svarar  att denna fråga lyfts 
nästkommande kommunfullmäktige. 

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-27 ställde  
 fyra frågor till kommunfullmäktige gällande flytten av 

Socialförvaltningens ledningsorganisation från Lenhovda Centralort till 
Åseda. Niklas Jonsson (S) bad att få återkomma med svar på 
nästkommande kommunfullmäktige. 

Niklas Jonsson (S) svarar  

1.  Att flytten är till för att skapa en så smidig och effektiv 
verksamhetsledning som möjligt. Det kommer skapa synergieffekter 
för Barn- och utbildningsförvaltningens ledning och 
socialförvaltningens ledning på flera områden. Den fysiska närheten 
kommer att förbättra samarbetet och förenkla samverkan mellan 
förvaltningarna. Det i sin tur kommer ge kommuninvånarna en 
ännu bättre service och framförallt för de barn förvaltningarna 
jobbar parallellt med. 

2. Det är 9 stycken som berörs 

3. Ja det är en långsiktig lösning 

4. Vi ser inte var samhälle för sig, utan kommunen som helhet. Kan vi 
skapa bättre förutsättningar och en bättre effektivitet genom att 
sammanföra våra kompetenser så är det viktigast att arbetstillfällena 
stannar kvar i kommunen. 

Underlag 
Fråga från allmänheten 2019-08-27 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-27, § 99  
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§ 112 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner 
Kommunfullmäktiges beslut 
Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten och 
reformera budgetprocessen får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för 
beredning.    

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna motioner: 

1. Motion inrätta parlamentarisk fullmäktigeberedning för budgeten 
och reformera budgetprocessen, dnr 2019-000290      

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion inrätta parlamentarisk 
fullmäktigeberedning för budgeten och reformera budgetprocessen får 
ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion inrätta parlamentarisk 
fullmäktigeberedning för budgeten och reformera budgetprocessen kan 
lämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-09-24  

Motion från Kent Helgesson (LPo), 2019-09-16     

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(37) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-24 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 113 Dnr 2019-000102  

Anmälan av medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus får ställas 
och lämnas till kommunstyrelsen för beredning.  

2. Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en 
konstgräsplan får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.  

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgarförslag: 

1. Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus, dnr KS 
 

2. Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en 
konstgräsplan, dnr KS     

Beslutsgång 
Proposition 1  

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag ge starka 
ägardirektiv till Uppvidingehus får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag ge starka 
ägardirektiv till Uppvidingehus kan lämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat så.           

Proposition 3  

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag byta ut 
fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en konstgräsplan får ställas och finner 
att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 4 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag byta ut 
fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en konstgräsplan kan lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-09-11 

Medborgarförslag byta ut fotbollsplanen, B-planen, i Åseda till en 
konstgräsplan, 2019-09-08 

Medborgarförslag ge starka ägardirektiv till Uppvidingehus, 2019-08-23 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(37) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-24 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 114 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen interpellation har inkommit till kommunfullmäktige 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(37) 

Sammanträdesdatum 
2019-09-24 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 115 Dnr 2019-000085  

Fråga från förtroendevald 
Sammanfattning av ärendet 
Kent Helgesson (LPo) ställer en fråga till kommunstyrelsens ordförande 
Niklas Jonsson (S) om att Uppvidinge kommun senast den 8 oktober avge 
ett yttrande till förvaltningsrätten hur man ställer sig till överklagandet av 
fullmäktiges beslut den 30 juli att lägga besparingskrav på politikerarvoden 
från och med 1 januari 2020. Man har att besvara om man går med på eller 
motsätter sig det som begärs i överklagandet. 

De politiker som överklagat besparingen på sina arvoden ingår i majoritet i 
de organ som normalt hanterar yttranden till domstol. Fullmäktiges 
majoritet i denna fråga är som bekant inte samma som i de organ där 
berörda ingår. 

Hur avser kommunen hantera detta? 

Niklas Jonsson (S) svarar att kommunchef kommer få fullmakt att avge 
yttrande till förvaltningsrätten.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare, 2019-09-24 
Fråga från Kent Helgesson (LPo)        
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§ 116 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar 
Sammanfattning av ärendet 
Cecilia Karlsson, lönechef, informerar om lönesamverkan Högsby 
Uppvidinge Lessebo (HUL).  
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§ 117 Dnr 2019-000074  

Information från revisorerna 
Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna informerar om arbetet med granskning av nämnderna. 
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§ 118 Dnr 2017-000422  

Medlemskap i samordningsförbundet Värend 
Kommunfullmäktiges beslut 
Begära inträde i Samordningsförbundet Värend, förbund för finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet.    

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). Lagen gör 
det möjligt för Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och 
landsting/region att samverka finansiellt inom välfärds- och 
rehabiliteringsområdet.  

Tillsammans bildar de fyra parterna ett samordningsförbund och beslutar 
själva hur samarbetet ska utformas och bedriver samverkan utifrån lokala 
förutsättningar och behov. Samordningsförbundet har genom lagstiftningen 
och strukturen en unik möjlighet att sektorsövergripande samordna 
insatser. 

Målgruppen är personer i förvärvsaktiv ålder (vanligen 20-64 år) som är i 
behov av rehabiliteringsinsatser. Samordningsförbundet Värends uppdrag 
är att samordna rehabiliteringen kring människor som är på väg från 
utanförskap till egenförsörjning 

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.  

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, 
Lessebo och Växjö kommuner står för 25 % tillsammans i dagsläget.    
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Som underlag för beräkningen används befolkningen i respektive kommun 
i åldrarna 16–64 år. Kommunernas avgift ska totalt uppgå till samma avgift 
som Region Kronoberg ensam betalar, 1 065 500 kr för år 2019. 
Befolkningsmängden i respektive kommun ger procentuell andel efter 
vilket fördelningen av ovan angivet belopp fördelas. 

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 individ- och 
familjeomsorg och arbetsmarknadsområdet förväntas ingå i en 
utvecklingsgrupp respektive en rekryteringsgrupp.        

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10, § 184, föreslå kommunfullmäktige 
begära inträde i Samordningsförbundet Värend, förbund för finansiell 
samordning inom rehabiliteringsområdet.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.     

Beslutsunderlag 
Förbundsordning, 2018-01-01 
Samordningsförbundets ändamål, 2019-06-20   
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-10, § 184 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Värend 
Socialnämnden 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 119 Dnr 2019-000247  

Fyllnadsval av ersättare i Uppvidingehus AB:s styrelse 
efter Monika Hammarström (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Tony Johansson (S) som ersättare i Uppvidinge AB:s styrelse.   

Sammanfattning av ärendet 
Monika Hammarström (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 
Uppvidingehus AB:s styrelse. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till Uppvidingehus AB:s 
styrelse.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-27, § 107, att bordlägga ärendet till 
kommande sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Tony Johansson (S) 
som ersättare i Uppvidinge AB:s styrelse.    

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Tony Johansson (S) 
som ersättare i Uppvidinge AB:s styrelse och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-27, § 107   

Beslutet skickas till 
Uppvidingehus AB 
Tony Johansson (S) 
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§ 120 Dnr 2019-000246  

Fyllnadsval av ersättare i Uppcom AB:s styrelse efter 
Monika Hammarström (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Peter Ekman (S) som ersättare i Uppcom AB:s styrelse.    

Sammanfattning av ärendet 
Monika Hammarström (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 
Uppcom AB:s styrelse. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till Uppcom AB:s styrelse.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-08-27, § 106, att bordlägga ärendet till 
kommande sammanträde.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Peter Ekman (S) som 
ersättare i Uppcom AB:s styrelse.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Peter Ekman (S) som 
ersättare i Uppcom AB:s styrelse och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-27, § 106   

Beslutet skickas till 
Uppcom AB 
Peter Ekman (S) 
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§ 121 Dnr 2019-000272  

Avsägelse från uppdraget som ersättare i Miljö- och 
byggnadsnämnden 
Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Anette Vallentin (S) från uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Anette Vallentin (S) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden och behöver därför bli entledigad av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Anette Vallentin (S) kan 
entledigas från sitt uppdrag som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden. 
Ordförande finner att kommunfullmäktige besluta så.       

Beslutsunderlag 
Avsägelse från uppdraget som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden   

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Anette Vallentin (S) 
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§ 122 Dnr 2019-000281  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden efter Anette Valentin (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Susanne Eriksson Andersson (S) som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden.     

Sammanfattning av ärendet 
Anette Vallentin (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i miljö- 
och byggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till miljö- och 
byggnadsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) föreslår kommunfullmäktige välja Susanne Eriksson 
Andersson (S) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Susanne Eriksson 
Andersson (S) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så.    

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
Susanne Eriksson Andersson (S) 
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§ 123 Dnr 2019-000267  

Förslag till ny taxa - Lag om tobak och liknande 
produkter (2018:2088) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner förslaget till ny taxa för prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Förslaget 
är en förutsättning för att miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna 
utföra de administrativa uppgifter som den nya lagstiftningen kräver. 
Taxan ska börja gälla från den 1 oktober 2019 och ersätta nuvarande taxa 
som antogs av kommunfullmäktige 2014-01-28. Den nya taxan innebär 
följande: 

• Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med tobaksvaror 
införs med en avgift motsvarande 8000 kr. 

• Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med tobaksvaror 
införs med en avgift motsvarande 9000 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning är 2500 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är 
1500 kr. 

• Timavgift kan tas ut vid extra offentlig kontroll eller för handläggning vid 
bristande efterlevnad av lagen. 

• Timtaxan sätts till 1000 kr vilken är densamma som för miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens område     

Sammanfattning av ärendet 
Den 1 juli 2019 träder lagen om tobak och liknande produkter i kraft i 
Sverige. Den nya lagen ersätter nuvarande tobakslag (1993:581) samt 
nuvarande lag om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare 
(2017:425). 

Den nya lagstiftningen innebär nya arbetsuppgifter. Det finns osäkerhet i 
hur stor tidsåtgången blir. Söderåsens miljöförbund har utrett ärendet och 
respektive kommunfullmäktige i miljöförbundets fem medlemskommuner 
har fattat beslut om ny taxa. Miljöförbundets tjänsteutlåtande har fungerat 
som riktvärde och ligger därför till grund för detta förslag. 

En stor förändring i den nya lagen är att försäljning av tobaksvaror blir 
tillståndspliktigt. Det innebär att alla som bedriver detaljhandel och 
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partihandel med tobaksvaror måste ansöka om tillstånd för att få sälja 
tobak. Kravet gäller både för nya verksamheter och befintliga verksamheter. 
Ansökningsförfarandet är närmast jämförligt med ansökan om 
serveringstillstånd enligt alkohollagen. Myndigheten ska i 
tillståndsprocessen göra en lämplighetsprövning, vilket innebär att 
myndigheten ska bedöma om den sökande är personligt och ekonomiskt 
lämplig. I tillståndsprocessen ska eller får Polismyndigheten, Tullverket och 
Skatteverket remitteras. Om sökande inte anses lämplig ska myndigheten 
ge avslag. 

Konsekvenser av lagstiftningen 

En ökad arbetsbelastning väntas. Därför behöver taxorna ses över så att de 
täcker de kostnader som kommer att uppstå. Utan taxor som täcker de 
kostnader som uppstår i samband med lagändringen kan myndigheten inte 
ha resurser som täcker det behov som kommer att uppstå. En stor 
arbetsbelastning kommer att ske under en övergångsperiod i samband med 
tillståndsförfarandet och på längre sikt sker en ökad arbetsbelastning i form 
av mer tillsyn. 

Försäljning av tobaksvaror kommer att vara förenat med ökade kostnader 
även för företagen. Förslaget på ny taxa innebär att nya och befintliga 
försäljare måste ansöka om tillstånd och betala en ansökningsavgift enligt 
taxan. Även om sökande nekas tillstånd ska ansökningsavgift betalas. Detta 
eftersom avgiften omfattar myndighetens kostnad för handläggning och 
prövning av ansökan, och inte tillståndet i sig. 

Utredning i ärendet 

Tillståndsförfarandet för tobaksförsäljning är till stor del jämförlig med 
tillståndsprocessen för servering av alkohol. I prövningen granskas 
ekonomisk och personlig lämplighet. Tidsåtgången för varje enskilt ärende 
kan variera beroende på om ansökningen är komplett eller om handlingar 
saknas. Vidare kommer yttrande från andra myndigheter att behöva 
inhämtas. I Uppvidinge kommun finns idag 13 st anmälda 
försäljningsställen. Bedömningen är att merparten av dessa kommer att 
kunna genomgå en tillståndsprövning utan större hinder. I några fall 
kommer utredningen sannolikt att bli svårare och mer tidskrävande.  

Beroende på företagens intresse och ekonomiska konsekvenser av 
lagförändringen kan det även tänkas att någon eller några befintliga 
detaljhandlare väljer att inte ansöka om försäljningstillstånd.  
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Enligt Söderåsens miljöförbunds utredning kan varje enskilt ärende variera 
mellan 6.5 till 13.5 h handläggningstid.  

Handläggning av tillståndsansökan kommer att ta lika lång tid oavsett om 
ansökan gäller tillfälligt eller permanent försäljningstillstånd. För 
partihandlare är det lagkrav att inhämta yttrande från Polismyndigheten 
och Tullverket. Handläggningstiden för tillstånd av partihandel kommer 
därför att bli något större än tiden för handläggning av detaljhandel. 

En genomsnittlig tid för handläggning av tillståndsansökan gällande 
detaljhandel uppskattas till 8 h. För ansökan om partihandel blir 
motsvarande uppskattning 9 h. Handläggningstiden har föreslagits i 
Malmö, Lund, Ängelholm och Växjö kommun samt i Söderåsens 
miljöförbunds medlemskommuner. 

Försäljningsställena bör få ett tillsynsbesök per år. Tidsåtgång för varje 
tillsynsbesök uppskattas till 2.5 timmar. Då ingår tid för inläsning av ärende 
samt tid för dokumentation och expediering av inspektionsrapport. 
Förslaget till ny taxa innebär också att möjligheten att debitera 
verksamheterna efter nedlagd handläggningstid i ärenden finns kvar. Detta 
kan komma att utnyttjas till följd av bristande efterlevnad av lagen. 

Lagstiftning 

Enligt 8 kap. § 1 i lagen om tobak och liknande produkter får kommunen ta 
ut en avgift för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd. Detta gäller 
både detaljhandel och partihandel. 

Enligt 8 kap. § 2 i samma lagstiftning får kommunen ta ut en avgift för sin 
tillsyn av den som bedriver tillståndspliktig försäljning av tobaksvaror samt 
av den som bedriver anmälningspliktig försäljning av elektroniska 
cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Miljö- och byggnadsnämndens beslut  

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2019-08-15, § 95, att föreslå 
kommunfullmäktige att godkänna förslaget till ny taxa för prövning och 
tillsyn enligt lagen om tobak och liknande produkter (2018:2088). Förslaget 
är en förutsättning för att miljö- och byggnadsförvaltningen ska kunna 
utföra de administrativa uppgifter som den nya lagstiftningen kräver. 
Taxan ska börja gälla den 1 juli 2019 och ersätta nuvarande taxa som antogs 
av kommunfullmäktige 2014-01-28. Den nya taxan innebär följande: 

• Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med tobaksvaror 
införs med en avgift motsvarande 8000 kr. 
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• Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med tobaksvaror 
införs med en avgift motsvarande 9000 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för tobaksförsäljning är 2500 kr. 

• Årlig tillsynsavgift för elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare är 
1500 kr. 

• Timavgift kan tas ut vid extra offentlig kontroll eller för handläggning vid 
bristande efterlevnad av lagen. 

• Timtaxan sätts till 1000 kr vilken är densamma som för miljöbalkens och 
livsmedelslagstiftningens område. 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-09-10. § 172, föreslå fullmäktige besluta i 
enlighet med miljö- och byggnadsnämndens förslag. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall med ändring av punkt 1 och punkt 2 
till: 

• Avgift för handläggning av prövning vid detaljhandel med 
tobaksvaror införs med en avgift motsvarande faktiskt åtgången tid 
för varje enskild handläggning. 

• Avgift för handläggning av prövning vid partihandel med 
tobaksvaror införs med en avgift motsvarande faktiskt åtgången tid 
för varje enskild handläggning. 

Och att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2019. 

Marie Hammarström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 
beslut med ändring av att taxan ska gälla från och med 1 oktober 2019.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Robert Fredriksson (SD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan beslutat i enlighet med 
Marie Hammarströms (S) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Marie 
Hammarströms (S) yrkande.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-08-15, § 95   
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 124 Dnr 2017-000386  

Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal 
tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige avslutar försöksverksamheten med lokal tillredning 
av lunch på Björkåkra förskola.  

Reservation 
Christina Lindqvist (KD) reserverar sig mot beslutet med hänvisning till 
yrkandet på sammanträde 2019-05-07, § 97, att Björkåkra förskola snarast 
startar försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch. 

Robert Fredriksson (SD), Billy Lindvall (SD), Hanne Geiger (SD), Simon 
Bring (SD), Rickard Revelj (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering 
att kostnadsbesparingar med hög sannolikhet kan ske om 
försöksverksamheten med lokal tillredning snarast startar med hänvisning 
till yrkandet på sammanträde 2019-05-07, paragraf 97. 

Ingemar Hugosson (C)  
Frida Sundqvist Hall (C) 
Viktoria Birgersson (C) 
Eva Palmqvist (C) 
Thomas Lindberg (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Magnus Gustafsson (C) 
Kent Helgesson (LPO) 
Roger Karlsson (LPO) 

Sammanfattning av ärendet 
Den 25 oktober 2017, § 90, beslutade Barn- och utbildningsnämnden att 
hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att en försöksverksamhet 
med lokalt tillred lunch genomförs på Björkåkra förskola under perioden 
2018-01-01- 2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019 av 
försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet och brukarnas 
upplevelse av måltidsverksamheten.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 89, att en 
försöksverksamhet godkänns med lokalt tillredd lunch på Björkåkra 
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förskola under perioden 2018-01-01-2019-12-31 med utvärdering under sista 
kvartalet 2019.  

I kommunfullmäktiges beslut framgår det att kommunfullmäktige ställer 
sig positiv till föreslagen försöksverksamhet under ett år under 
förutsättning att inga ombyggnationer eller investeringar krävs. 
Försöksverksamhetens kostnader ska rymmas inom befintlig budget för 
barn- och utbildningsnämnden. Krävs tilläggsanslag får barn- och 
utbildningsnämnden återkomma till kommunfullmäktige.  

Försöksverksamheten beräknades börja 2019-01-01 men på grund av att det 
inte fanns någon kock anställd förrän i februari på Björkåkra har det 
fördröjts. Förskolechef för Björkåkra informerade kostverksamheten i 
oktober 2018 om att de behöver fortsatt matdistribution under 2019 
eftersom köket på förskolan inte var anpassat. Efter beräkningar med 
ekonom kommer förskolans kostnader för kosten att minska med 115 000 kr 
varje år vid införandet av lokal tillredning av lunch. Björkåkras lokaler 
uppfyller samtliga krav på ett tillagningskök när fläktarna gjorts om samt 
det har införskaffats en separat diskbänk att hantera grönsaker vid. Det är 
inte tillåtet att ta in jordiga produkter i lokalerna eftersom det inte finns ett 
renseri, vilket kan lösas med att endast köpa in tvättade eller sköljda 
livsmedel och produkter.  

2019-04-10, § 32, beslutade barn- och utbildningsnämnden:  

Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunfullmäktige avslutar 
försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch Björkåkra förskola. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-05-07, § 97, att i enlighet med barn- och 
utbildningsnämndens beslut 2019-04-10, § 32, föreslå att 
kommunfullmäktige avslutar försöksverksamheten med lokal tillredning av 
lunch på Björkåkra förskola. Kommunstyrelsen gav även 
samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att redovisa skälen till den 
debitering om 27 000 kr/mån som barn- och utbildningsförvaltningen blir 
debiterad.  

Kommunfullmäktige beslutade 2019-05-28, § 65, att återremittera ärendet 
för att samordna budgetberedningens kostutredningsförslag till en 
helhetssyn på konstorganisationen innan beslut ifråga tas.        

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10, § 175, beslutade 
kommunstyrelsen: 
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1. Kommunstyrelsen godkänner redovisningen avseende skälen till den 
debitering om 27 000 kr/mån som barn- och utbildningsförvaltningen blir 
debiterad. 

2. I enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 2019-04-10, § 32, 
föreslår kommunstyrelsen att kommunfullmäktige avslutar 
försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch på Björkåkra förskola.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Christina Lindqvist (KD) yrkar att försöksverksamheten ska startas. 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till Christina Lindqvists (KD) yrkande. 
Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till Christina Lindqvists (KD) yrkande. 
Jan Wernström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall till Christina Lindqvists (KD) yrkande. 
Anders Ljungqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
Mikaela Gross (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens beslut. 
Frida Hall Sundqvist (C) yrkar bifall till Christina Lindqvists (KD) yrkande. 
Matthias Sjöberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Ordförande instruerar kommunfullmäktiges ledamöter att Ja-röst innebär 
bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst innebär bifall till Christina 
Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner att 20 ledamöter röstat Ja, 15 ledamöter röstat Nej. Ingen 
avstod från att rösta. Ordförande finner genom votering att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  
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Omröstningsresultat 
 Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingemar Hugosson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Billy Lindvall (SD)  X  
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Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

    

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelse 2019-09-10, § 175 
Protokollsutdrag Kommunstyrelse 2019-05-07, § 97 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-05-28, § 65 
Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10, § 32        

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
Kostavdelningen 
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§ 125 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 
uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 
beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 
för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 
mnkr för år 2020.           

Reservation 
Kent Helgesson (LPO) 
Roger Karlsson (LPO) 

Christina Lindqvist (KD), Ingemar Hugosson (C), Frida Sundqvist Hall (C), 
Viktoria Birgersson (C), Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq 
Sahal (C) och Magnus Gustafsson (C) reserverar sig mot beslutet med 
motivering: 

Då socialnämnden två gånger svarat att de inte har tillräcklig egen 
finansiering för att driva verksamheten. Då det visat sig att det idag inte 
finns någon anmärkning från arbetsmiljöverket på Videbo. Och i övrigt med 
hänvisning till den förra återremissen, se nedan: 

• Ingå i Socialnämndens egna budgetarbete och bedömas utifrån vilken 
prioriteringsvikt Smedjan har i förhållande till övriga prioriteringar som 
måste göras i Socialnämndens besparingsarbete. 

• Socialnämnden ska analysera och redogöra för det framtida behovet av 
korttidsboende och kommunens LSS verksamhet. 

• Socialnämnden ska tydliggöra vilka vinster Socialnämnden ser med en 
samlokalisering med Vaktmästargruppen. 

• Socialnämnden ska svara på frågan 2 från Kommunstyrelsen, om hur 
Socialnämnden ska finansiera de ev ökade driftkostnaderna, som idag 
beräknas öka med knappt 1miljon. 

• Socialnämndens bedömning bör ligga till grund för investeringsbudgeten. 
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• Om ärendet återkommer till fullmäktige ska det innehålla alla handlingar 
som berör ärendet och är av betydelse för ett gott beslutsarbete.              

Robert Fredriksson (SD), Billy Lindvall (SD), Hanne Geiger (SD), Simon 
Bring (SD), Rickard Revelj (SD) reserverar sig mot beslutet med motivering 
att vi inte kan acceptera ökade driftskostnader utanför budget på cirka 1 
miljon per år och en investering så högt över tidigare förslag så länge som 
verksamheten kan bedrivas i befintliga lokaler.    

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05, § 224, att påbörja projektering för 
ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 
samt uppbyggnad av en ändamålsenlig lokal. 

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 
ekonomiska läget är betydligt försämrat för Uppvidinge kommun, ställde 
kommunstyrelsen tre frågor till socialnämnden under kommunstyrelsens 
sammanträde 2019-06-11, § 125. Dessa frågor var: 

1. Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert? 

2. Om ja, redovisa hur mycket socialnämndens driftkostnader ökar och hur 
den eventuella ökningen skall finansieras  

3. Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende ut de närmaste fem 
åren? 

Socialnämndens presidie svarade på frågorna genom skrivelse, 2019-07-02, 
att Socialnämnden vill gå vidare med rivning och uppförande av ny 
verksamhetslokal. Den ökade driftkostnaden är 988 000 kr/ år. Från 2022-01-
01 sjunker driftkostnaden med 132 000 kr/ år, då hyreskontraktet med ett av 
de nuvarande korttidsboende går ut. Socialnämnden svarade inte på hur de 
skall finansiera kostnadsökningen 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-08-13, § 160, att föreslå kommun-
fullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 
uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 
beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 
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3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 
för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 
mnkr för år 2020.             

På kommunfullmäktiges sammanträde 2019-08-27, § 108, återemitterades 
ärendet genom minoritetsåteremiss till socialnämnden.  

Socialnämnden beslutade 2019-09-05, § 120, att godkänna informationen och 
antar beslut gällande ärendet projektering för byggnation av Smedjan. 
Socialnämnden beslutade även att socialnämndens budgetberedningsgrupp 
ska äska pengar för mellanskillnaden mellan ombyggnation och 
nybyggnation av Smedjan.   

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-09-10, § 171, beslutade 
kommunstyrelsen föreslå fullmäktige att: 

1. Uppdra åt kommunstyrelsen att påbörja rivning av gamla Smedjan och 
uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda. 

2. Uppdra åt socialnämnden att finansiera utökad driftskostnad inom 
beslutad budgetram, kommunfullmäktige 2019-07-30 § 95. 

3. Avsätta 16,8 mnkr av kommunstyrelsens disponibla investeringsmedel 
för projektering och genomförande av projektet, 2 mnkr för år 2019 och 14,8 
mnkr för år 2020.       

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
ändringen av punkt 1 till: Uppdra åt kommunstyrelsen påbörja rivning av 
gamla Smedjan och uppbyggnad av nya Smedjan i Lenhovda när 
socialnämndens budget tillåter. 
Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande. 
Matthias Sjöberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Carl Krekola (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande. 
Kerstin Ljungqvist (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) yrkande.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Victoria Birgerssons (C) förslag.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärs. 

Ordförande instruerar kommunfullmäktiges ledamöter att Ja-röst innebär 
bifall till kommunstyrelsens förslag. Nej-röst innebär bifall till Victoria 
Birgerssons (C) yrkande. 

Ordförande finner att 20 ledamöter röstat Ja, 15 ledamöter röstat Nej. Ingen 
avstod från att rösta. Ordförande finner genom votering att 
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Omröstningsresultat 
 Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingemar Hugosson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (C)  X  
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Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

     

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-05, § 224 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-13, § 38 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-08, § 74 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-12, § 85 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11, § 125 
Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13, § 115 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13, § 160 
Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-08-27, § 108 
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Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 120 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-09-10, § 171 
Skrivelse från socialnämndens presidium 2019-07-02 
Skrivelse från Föreningen Borgens styrelsen, 2019-09-05 
Färdigställd anbudsprövning Nybyggnad korttidsboende, Lenhovda 
Ritning 1 
Ritning 2 
Ritning 3 
Ritning 4 
Ritning 5    

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
Kommunstyrelsen 
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