
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Alexander Arbman,  
alexander.arbman@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2021-01-26 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 2 februari 2021 klockan 18:00 

i Folkets hus, Åseda för att behandla följande ärenden: 

Följ Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att motverka spridningen av 

coronaviruset Covid-19. Tvätta händerna regelbundet, håll avstånd från varandra 

och stanna hemma om du känner sjukdomssymtom. Ledamöter och ersättare 

närvarar på distans. 

 

 Upprop 

Ärende Anteckningar 

1.  Godkännande av dagordningen 

Dnr 2021-000001  

 

2.  Val av justerare 

Dnr 2021-000002  

Tre justerare ska väljas. 

3.  Allmänhetens frågestund 

Dnr 2021-000003  

Frågor läses upp av presidiet.   

4.  Inlämnande av interpellation 

Dnr 2021-000004  

Inga interpellationer har lämnats in. 

5.  Fråga från förtroendevald 

Dnr 2021-000008  

En fråga från förtroendevald är 

inkommen. 

6.  Anmälan av medborgarförslag 

Dnr 2021-000052  

Två medborgarförslag har inkommit.  

7.  Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Dnr 2020-000464  

./. 

8.  Trygghetsboende i Norrhult 

Dnr 2020-000468  

./. 

9.  Motion om Språkkrav i svenska för 

vårdrelaterade sysslor 

Dnr 2020-000307  

./. 
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Ärende Anteckningar 

10.  Interpellation till ordföranden i 

Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för 

gymnasienedläggningen 

Dnr 2020-000496  

Svar på interpellationen finns i 

handlingarna. 

11.  Interpellation till ordföranden i 

Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade 

kostnader för gymnasienedläggningen 

Dnr 2020-000495  

Svar på interpellationen finns i 

handlingarna. 

12.  Interpellation till ordföranden i 

Kommunstyrelsen och Socialnämnden 

angående solgården och strukturella 

förändringar 

Dnr 2020-000494  

Svar på interpellationen finns i 

handlingarna. 

13.  Interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande om arbetsmiljön i kommunen 

Dnr 2020-000487  

Svar på interpellationen finns i 

handlingarna. 

14.  Interpellation till kommunstyrelsens 

ordförande om strukturella förändringar av 

äldreomsorgen 

Dnr 2020-000486  

Svar på interpellationen finns i 

handlingarna. 

15.  Meddelanden till kommunfullmäktige 

Dnr 2021-000010  

./. 

 

Peter Danielsson 

ordförande 

Alexander Arbman 

kommunsekreterare 
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Fråga från förtroendevald         

Sammanfattning av ärendet 

En fråga får ställas av en ledamot och riktas till ordföranden i 

kommunstyrelsen, nämnd, fullmäktigeberedning eller bolag.  

 Frågan får bara ställas till en person.  

 En fråga får ställas för att inhämta sakupplysningar 

 Sak innehålla ett ämne som rör en kommunal angelägenhet och som 

inte rör myndighetsutövning mot enskild 

Om fullmäktige beslutar att frågan får ställas bör den besvaras vid närmast 

kommande sammanträde.  

När frågan besvaras får bara den som ställer frågan och den som svarar 

delta i överläggningen. 

 

Kent Helgesson (LPo) har den 25 januari 2021 inkommit med en fråga till 

kommunstyrelsens ordförande.      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Fråga till kommunstyrelsens ordförande, 2021-01-25        

 

 

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 

 



Från: Kent Helgesson 
Skickat: den 25 januari 2021 20:07 
Till: Alexander Arbman 
Ämne: KF februari / Fråga KSO 
 

Hej Alexander, vill anmäla frågan nedan till nästa KF / mvh Kent 

 

Fullmäktige 2021.02.02 

Fråga till Kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson(s) 

Ang. vindpark Hökanäs – Hovgård / samrådsyttrande Uppvidinge kommun. 

Kommunstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande i augusti 2020 över projekt vindpark Hökanäs - 
Hovgård. Projektet omfattar 37 styck 270-meters verk mellan Åseda – Älghult. Yttrandet ger vid 
handen att kommunen ser positivt på en fortsatt planering inför aktuell utbyggnad. 

En viljeinriktning från kommuner inför vindkraftsetableringar brukar bolagen vilja ha så tidigt som 
möjligt i processen. Ett slutgiltigt veto enligt Miljöbalkens 16:4 kan inte villkoras utan där gäller 
ett ja eller nej. 

Därför undrar jag hur kommunstyrelsen tänkt sig att vindkraftbolaget ska tolka det avgivna 
samrådsyttrandet? Har du fört några samtal med Stena Renewable så som samrådsyttrandet 
anger, nämligen en fortsatt dialog kring projektet och förutsättningar därom? 

Kent Helgesson  
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Anmälan av medborgarförslag        

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

1. Medborgarförslag angående gatubelysning bergvägen i Alstermo 

2. Medborgarförslag kring hastighetsreducerande åtgärd på 

Olofsgatan, Åseda        

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2021-01-26 

Medborgarförslag angående gatubelysning bergvägen i Alstermo, dnr 2020-

000510, 2020-11-09 

Medborgarförslag kring hastighetsreducerande åtgärd på Olofsgatan, 

Åseda, dnr 2021-000082, 2021-01-12       

 

 

 

Kommunsekreterare 

Alexander Arbman 
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§ 15 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att: 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021.     

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering:  

Då målet för Uppvidinge kommun är att vi har en hållbar investeringstakt, 

vilket betyder att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets 

resultat under en sjuårsperiod och då behöver investeringsnivåerna sänkas 

samtidigt som resultatnivåerna behöver ökas. Vi har nu 30 miljoner kvar av 

vår 7-åriga investeringsbudget på 159 miljoner och det behövs en 

genomarbetad prioriteringsordning.      

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 15 december år 2020 § 

140 med beslutet om minoritetsåterremiss med motiveringen: 

Att undersöka mer ekonomiska möjligheter för att nyttja annan fastighet i 

närheten som bibliotek och som alternativ fortsätta använda befintligt 

bibliotek med utbyggnad av skolan.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut, ca 12 månader.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på att Kommunstyrelsen föreslår 

kommunfullmäktige uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att: 

Genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. Avsätta 7,5 miljoner 

kronor för ärendet i investeringsbudget 2021. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar avslag då vi inte ser några stora 

behov av nya bibliotekslokaler, men vi ser att det finns stora behov att 

snabbt förstärka skolverksamheten och därmed yrkar C och KD avslag med 

inväntan på skolutredningen.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat enligt Niklas Jonssons (S) yrkande.           

Beslutsunderlag 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1 

Utredningskommentarer Sockenstugan bibliotek 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-11-18 § 270 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-15 § 140    
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§ 140 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss med motiveringen: 

Att undersöka mer ekonomiska möjligheter för att nyttja annan fastighet i 

närheten som bibliotek och som alternativ fortsätta använda befintligt 

bibliotek med utbyggnad av skolan.               

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att: 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021. 

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut, ca 12 månader.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) och Jim Johansson (S) och Jan Wernström (S) och Anders 

Käll (M) och Susanne Karlsson (S) och Mikaela Gross (-) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Sverigedemokraterna yrkar på yrkar på återremiss med motiveringen att 

undersöka mer ekonomiska möjligheter för att nyttja annan fastighet i 
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närheten som bibliotek och som alternativ fortsätta använda befintligt 

bibliotek med utbyggnad av skolan. 

Christina Lindqvist (KD) och Sadiq Sahal (C), Matthias Sjöberg (V) och 

Frida Sundqvist Hall (-), Kent Helgesson (LPo), Robert Fredriksson (SD) 

yrkar bifall till Sverigedemokraternas yrkande.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan gå direkt till öppen 

omröstning och finner att kommunfullmäktige godkänt beslutsgången.  

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och NEJ-röst innebär röst på Sverigedemokraternas yrkande om 

återremiss. 

JA: Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Birger Johansson (S), Marie 

Hammarström Linnér (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Kent 

Bergqvist (S), Jim Johansson (S), Peter Ekman (S), Lars-Erik Hammarström 

(S), Bjarne Svensson (S), Mikaela Gross (-), Jerker Blomqvist (M), Anders 

Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl Krekola (M), Kerstin Ljungkvist (-), 

Peter Danielsson (S) 

NEJ: Matthias Sjöberg (V), Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), 

Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq Sahal (C), Ingemar 

Hugosson (C), Christina Lindqvist (KD), Billy Lindvall (SD), Simon Bring 

(SD), Rickard Revelj (SD), Hanne Geiger (SD), Robert Fredriksson (SD), 

Kent Helgesson (LPo), Roger Karlsson (LPo), Frida Sundqvist Hall (-) 

Antal JA 18 st och NEJ 16 st.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 122 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1 

Utredningskommentarer Sockenstugan bibliotek       

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 
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§ 270 Dnr 2020-000464  

Nya lokaler för biblioteket i Lenhovda 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige uppdra åt 

Samhällsserviceförvaltningen att: 

- genomföra ombyggnation enligt upprättat förslag. 

- avsätta 7,5 miljoner kronor för ärendet i investeringsbudget 2021.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då målet för 

Uppvidinge kommun är att vi har en hållbar investeringstakt, vilket betyder 

att investeringarna ska täckas av avskrivningar och årets resultat under en 

sjuårsperiod och då behöver investeringsnivåerna sänkas samtidigt som 

resultatnivåerna behöver ökas.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 20 maj 2020, § 132 Dnr 2020–000246, beslutade Kommunstyrelsen att ge 

Samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda flytt av bibliotekslokalen 

från Lenhovdaskolan till Sockenstugan i Lenhovda. 

Lokalförsörjningsgruppen har utrett uppdraget och presenterat ett förslag 

för den politiska ledningen i kommunen den 23 oktober, 2020.  

Utredningen visar att en flytt kräver en till- och ombyggnation av plan ett 

av Sockenstugan till en grovt uppskattad kostnad av 7,5 miljoner kronor. 

Driftskostnaderna beräknas att öka med 500 000 kronor per år. Kostnader 

för inventarier eller andra verksamhetskostnader ingår inte. Slutligt beslut i 

ärendet fattas av kommunfullmäktige.  

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Tid för färdigställande efter slutligt 

beslut, ca 12 månader.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar avslag då vi inte ser några 

behov av nya bibliotekslokaler och det löser inte skolans problem. 
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Susanne Karlsson (S) och Anders Käll (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.      

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 122 

Perspektivskiss_201002 

A3050110 SOCKENSTUGAN-BIBLIOTEK PLAN 1 

Utredningskommentarer Sockenstugan bibliotek     

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

Barn- och utbildningsnämnden 

AB Uppvidingehus 

      





PERSPEKTIVSKISS

SOCKENSTUGAN MED 
BIBLIOTEKSTILLBYGGNAD

2020-10-02



Kostnadsuppskattning till- och ombyggnad

Sockenstugan Lenhovda

Tillbyggnad ca 160 m2

Ombyggnad bef. Sockenstuga plan 1 ca 185 m2

Projektering kontroller mm

Oförutsedda kostnader

Tidplan från beslut: Projektering och byggnation 12 mån



Kostnadsuppskattning till- och ombyggnad

3 500 000 kr     

2 500 000 kr     

500 000 kr        

1 000 000 kr     

7 500 000 kr     
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§ 14 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att 

kommunstyrelsen arbetar vidare med alternativ ett: omvandla av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende.            

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande motivering: 

Enligt beslut fattat den 10 juni 2020 ska det föras en dialog med SN och SN 

ska återkomma i februari med synpunkter. Som vi förstår är det uppe för 

beredning i SN idag 19 januari 2021 och därmed föreslår vi att vi följer den 

upprättade tidplanen och inväntar SN beslut och därmed bordlägger 

ärendet tills det har inkommit.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  

Ärendet behandlades av kommunfullmäktige den 15 december år 2020 § 

139 med beslutet om minoritetsåterremiss med motiveringen: 

Då det saknas dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om 

att ha en dialog med SN. 
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Vid nybyggnation (alternativ två) 

uppstår tomma lokaler på Solgården plan två. Driftsformer är oklara för 

båda alternativen.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

besluta att kommunstyrelsen arbetar vidare med alternativ ett: omvandla av 

delar av Solgårdens lokaler till trygghetsboende. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på bordläggning.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutat i enlighet med Niklas Jonssons (S) yrkande.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-12-15 § 139 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-18 § 268 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende    
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§ 139 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om minoritetsåterremiss med motiveringen: 

Då det saknas dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om 

att ha en dialog med SN.              

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar 

vidare med alternativ ett: omvandla av delar av Solgårdens lokaler 

till trygghetsboende. 

 översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021.   

Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Vid nybyggnation (alternativ två) 

uppstår tomma lokaler på Solgården plan två. Driftsformer är oklara för 

båda alternativen.      
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) och Margareta Schlee (M) och Mikaela Gross (V), Marie 

Hammarström Linnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, Då det saknas 

dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog 

med SN. 

Matthias Sjöberg (V) och Robert Fredriksson (SD), Kent Helgesson (LPo), 

Frida Sundqvist Hall (-) yrkar bifall till Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan gå direkt till öppen 

omröstning och finner att kommunfullmäktige godkänt beslutsgången.  

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär röst på kommunstyrelsens förslag 

till beslut och NEJ-röst innebär röst på Centerpartiet och 

Kristdemokraternas yrkande om återremiss. 

JA: Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Birger Johansson (S), Marie 

Hammarström Linnér (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Kent 

Bergqvist (S), Jim Johansson (S), Peter Ekman (S), Lars-Erik Hammarström 

(S), Bjarne Svensson (S), Mikaela Gross (-), Jerker Blomqvist (M), Anders 

Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl Krekola (M), Kerstin Ljungkvist (-), 

Peter Danielsson (S) 

NEJ: Matthias Sjöberg (V), Ingrid Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), 

Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq Sahal (C), Ingemar 

Hugosson (C), Christina Lindqvist (KD), Billy Lindvall (SD), Simon Bring 

(SD), Rickard Revelj (SD), Hanne Geiger (SD), Robert Fredriksson (SD), 

Kent Helgesson (LPo), Roger Karlsson (LPo), Frida Sundqvist Hall (-) 

Antal JA 18 st, NEJ 16 st. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss.              

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-11-18 § 268 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende      
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Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus 
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§ 268 Dnr 2020-000468  

Trygghetsboende i Norrhult 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen beslutar att: 

 föreslå kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar 

vidare med alternativ ett: omvandla av delar av Solgårdens lokaler 

till trygghetsboende. 

 översända förslaget till socialnämnden för att inhämta synpunkter 

och återkomma med synpunkterna till kommunstyrelsens 

sammanträde i februari 2021.               

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med 

följande reservationsmotivering: 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar oss, Då det saknas dialog 

med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog med 

SN.    

Sammanfattning av ärendet 

Den 22 april 2020, §100 Dnr 2020–000179, beslutade Kommunstyrelsen att 

uppdra åt Samhällsserviceförvaltningen att utreda att inrätta ett 

trygghetsboende i Solgårdens lokaler i Norrhult.  

Den 10 juni 2020, § 154 gavs en muntlig redogörelse om uppdraget. 

Kommunstyrelsen beslutade att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen med uppdrag att ta fram alternativa förslag.  

Lokalförsörjningsgruppen presenterade två alternativ för den politiska 

ledningen den 23 oktober 2020. Alternativ 1, ombyggnation av delar av 

Solgårdens lokaler till trygghetsboende, tio tvårumslägenheter (47–55 kvm) 

på plan två till en grovt uppskattad kostnad av 11 miljoner kronor. 

Alternativ två är att AB Uppvidingehus bygger nio marklägenheter, två 

rum och kök, på 55 kvm till en grovt uppskattad kostnad av 15 miljoner 

kronor. I båda alternativen ingår en gemensamhetslokal. Hyresnivån för 

båda alternativen hamnar på maximalt 7000 kronor per månad. Ärendet 

föreslås skickas till Socialnämnden för inhämtande av synpunkter. Slutligt 

beslut i ärendet fattas av Kommunfullmäktige.  
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Konsekvenser 

Se ovan för ekonomiska konsekvenser. Vid nybyggnation (alternativ två) 

uppstår tomma lokaler på Solgården plan två. Driftsformer är oklara för 

båda alternativen.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar på ändring punkt 1 till att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige besluta att kommunstyrelsen arbetar vidare 

med alternativ ett: ombyggnation av delar av Solgårdens lokaler till 

trygghetsboende. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar på återremiss, Då det saknas 

dialog med SN enligt beslut fattat i KS den 10 juni 2020, om att ha en dialog 

med SN.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras i 

enlighet med Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. Ordförande 

finner att kommunstyrelsen beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens arbetsutskotts förslag till beslut med ändring för Niklas 

Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-11-03 § 126 

Idéskiss Solgården översikt mbl 2020-10-02 

Utredningskommentar Trygghetsboende    

Beslutet skickas till 

Samhällsserviceförvaltningen 

Ekonomiavdelningen 

Chef, Miljö- och byggnadsförvaltningen 

AB Uppvidingehus 
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Kostnadsuppskattning ombyggnad delar

av Solgården till trygghetsboende

Ny planlösning 990 m2 8000 kr/m2 7 900 000 kr       

Renovering yttertak 800 000 kr          

Balkonger/uteplatser 600 000 kr          

Ventilation 500 000 kr          

Projektering kontroll 800 000 kr          

Oförutsedda kostnader 300 000 kr          

10 900 000 kr     

Tidplan från beslut: Projektering och byggnation 18 mån.
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§ 7 Dnr 2020-000307  

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade 
sysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.            

Sammanfattning av ärendet 

Motionen anmäldes som inkommen vid kommunfullmäktiges 

sammanträde den 23 juni 2020 och överlämnade den till kommunstyrelsen. 

Den 19 augusti 2020 § 187 beslutade kommunstyrelsen att 

kommunledningsförvaltningen skulle utreda motionen, inhämta yttrande 

från Socialnämnden och redovisa utredningen på kommunstyrelsens 

sammanträde i januari 2021.  Motionen föreslår att Uppvidinge kommun 

utformar och inför ett språkkrav i svenska för alla vårdrelaterade sysslor i 

kommunal regi.  

Socialnämndens yttrande lyder:  

”Krav på att omvårdnadspersonal ska ha god språkkunskap finns redan 

idag. För att kunna utföra sina arbetsuppgifter som omvårdnadspersonal är 

det en förutsättning att kunna läsa dokumentation och att kunna 

dokumentera. Alla medarbetare ska kunna kommunicera, läsa och förstå 

rutiner och instruktioner för att kunna ge en god omvårdnad och skapa 

trygghet för de enskilda”. (Socialnämnden 2020-11-10 § 112) 

Enligt Patientsäkerhetsförordningens (2010:1369) kap 5 får Socialstyrelsen 

endast utdela legitimation till den person som har yrkeskvalifikation samt 

”… har för yrket nödvändiga kunskaper i svenska, danska eller norska 

språket”. Socialstyrelsen ansvarar även för att ge närmare föreskrifter om 

krav och kontroll av språkkunskaper. I exempelvis Socialstyrelsens förskrift 

om socialtjänstens barn- och ungdomsvård ges allmänna råd kring 

språkkrav. Rådet är att språkkunskapen bör motsvarar godkänt betyg i 

gymnasiekursen svenska 3, svenska som andraspråk 3, eller prov som ger 

behörighet till högskolestudier. För danska och norska bör ett prov som ger 

behörighet till högskolestudier i det egna landet räknas som tillräckliga 

språkkunskaper. För samtliga skandinaviska språk bör godkända resultat 

på prov i språken svenska, danska eller norska motsvarande den språkliga 

nivån C1 på den europeiska referensramen för språk anses som tillräcklig.  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2021-01-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Då det redan finns krav på goda språkkunskaper hos omvårdnadspersonal, 

samt att Socialstyrelsen ska ge föreskrifter till kommunerna om detta 

föreslår kansliavdelningen att avslå motionen.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kansliavdelningens förslag till beslut och finner att kommunstyrelsen 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor av 

förtroendevald, 2020-06-15  

Protokollsutdrag av kommunstyrelsen, 2020-08-19 § 187  

Protokollsutdrag av socialnämnden, 2020-11-10 § 112 

Tjänsteskrivelse av kommunledningsförvaltningen, 2020-11-18       

Beslutet skickas till 

Motionär  

Socialförvaltningen 

       







 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(1) 

Sammanträdesdatum 

2020-08-19 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 187 Dnr 2020-000307  

Motion om Språkkrav i svenska för vårdrelaterade 
sysslor 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen uppdrar åt kommunledningsförvaltningen att utreda 

motionen och inhämta yttrande från Socialnämnden. Utredningen ska 

återredovisas på kommunstyrelsens sammanträde i januari.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 23 juni år 2020 § 68 att motionen om 

språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor får ställas och överlämnas till 

kommunstyrelsen för beredning.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens presidiums förslag till beslut och finner att 

kommunstyrelsen beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Motion om språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor, dnr 2020-000307 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 68 

Presidieskrivelse 2020-08-10     

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 

Socialnämnden 

  

 



Språkkrav i svenska för vårdrelaterade sysslor
För att kunna vårda människor så är god språkkunskap en så fundamental kunskap att frånvaron är 
en direkt risk för de människor som är i behov av vård eller omsorg. Oavsett om det handlar om att 
kunna tillgodogöra sig rutiner och säkerhetsföreskrifter eller kunna kommunicera med den 
vårdbehövande så är språket en nödvändighet för att kunna erbjuda vårdtagaren den trygghet som 
de har rätt till. Detta gäller alla vårdrelaterade sysslor.

Förslag till beslut:
Att Uppvidinge kommun utformar och inför ett språkkrav i Svenska för alla vårdrelaterade 
sysslor i kommunal regi

Sverigedemokraterna Uppvidinge
Simon Bring



 

  
www.uppvidinge.se 

Svar på interpellationer från Christina Lindqvist   
Fråga gällande Kalkyler. (1) 
Kommunen är alltid noggranna med sina kalkyler vid framtagande av 
beslutsunderlag. 
 
 
Fråga gällande innehåll i återremiss. (1) 
Vad som framgår i en återremiss är hur återremissen är presenterad och 
vad som är skrivit i densamma. 
 
Fråga om gymnasiets påverkan ekonomiskt, elever och personal. (2) 
Ekonomin kommer att påverkas samt få genomslag med kostnadssänkande 
effekt när förändringen är fullt genomförd. 
 
Elever på gymnasiets olika program erbjuds undervisning på andra 
gymnasieskolor efter hjälp med ansökan för detta ut av Uppvidinge 
kommun. 
 
Personalen kommer efter MBL förhandlingar erbjudas tjänst där behov 
finns, personal med ej erforderlig behörighet eller tillsvidare anställning 
kommer avvecklas. 
   
Fråga om undvikande av underskott. (3) 
Gymnasiets underskott kunde ha reducerats om verkställigheten av det 
politiska beslutet kommit i gång tidigare och inte inhibitioner och 
överklagande inte inkommit. Samt att politiken historiskt har godkänt 
högre kostnader för gymnasiet. 
 
 
 
Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
  

    
  
  
  
  

2021-01-20  
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§ 133 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.            

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

Christina Lindqvist (KD) 

En interpellation: 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige 

beslutar att den får ställas.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationerna får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, 2020-10-30, dnr 2020-000487 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, 2020-10-30, dnr 2020-000486 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

2020-12-02, dnr 2020-000496 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, 2020-12-02, dnr 2020-000495 

Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

2020-12-02, dnr 2020-000494 

Tjänsteskrivelse 2020-12-03   

           



Interpellation angående kostnader för gymnasienedläggningen. 
 

Ställd till ordförande i Kommunstyrelsen och  
Barn- och Utbildningsnämnden. 

 
KF´s uppdrag var att spara pengar. 

I gymnasieutredningens kalkyl kostar gymnasiet 38,2 miljoner per år, 
motsvarande summa i BUN´s budget okt. 2019 är 42,8 miljoner per år. 

 En påvisad men oförklarad skillnad på 4,6 miljoner. 

Gymnasienedläggningen har hittills kostat kommunen -7,2milj. 
Grundskolan får täcka ca 5milj. av underskottet 

genom att barnen har färre pedagoger. 
 

Hur hade kommunfullmäktige kunnat undvika underskottet  
om KF´s återremiss utretts?  

 
 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 12(68) Sammanträdesdatum 2019-11-26  
Barn- och utbildningsnämnden fick ett uppdrag från kommunfullmäktige att skapa förutsättningar för 
besparingar. 
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§135   Dnr 2019-000294  
Uppvidinge Gymnasieskola 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar om återremiss på Barn- och 
utbildningsnämndens avvecklingsutredning av gymnasiet, för: 
∙ att revidera kostnadsberäkningar då det saknas bland annat 
personalkostnader och SYVkostnader för majoritetens IM och 
vux.alternativ. (budget -18 10 miljoner) 
∙ att revidera kostnadsberäkningarna för att få dem att överensstämma 
med barn- och utbildningsnämndens beräknade budgetkostnad 2020 
för gymnasiet och vuxenutbildningen. 
∙ att utredning och underlag ska visa samma utfall och blir lätt att följa 

∙ att Uppvidinge gymnasieskolans ledningsorg. ska få redovisa sina 
förslag till utveckling, för fullmäktige och Barn- och 
utbildningsnämnden vilket beslutades av barn- och 
utbildningsnämnden i april. 
∙ att PwC rapporten följer dokumentet och presenteras för fullmäktige då 
det påpekar avsaknad av särredovisning av gymnasieverksamheterna. 
∙ att ta bort det invävda förslaget att flytta högstadiet i Åseda till 
gymnasielokalerna då inte alla kostnader för flytten är beräknade om 
man inte kan ta beslut om två olika verksamheter i samma beslut.  
 



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 11(68) Sammanträdesdatum 2019-11-26  
 
Uppvidinge Gymnasieskola  
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar avveckla gymnasieskolans nationella program inför läsåret 
2020/2021. 
Jäv  
Anette Vallentin (S) deltog ej i beslut.  
Protokollsanteckning  
Birger Johansson (S) trädde in som ersättare för Anette Vallentin (S) efter Niklas Jonssons (S) 
yrkande.  
 
Reservation  
Landsbygdspartiet oberoende  
Sverigedemokraterna  
Kristdemokraterna och Centerpartiets reservation:  
Vi reserverar oss mot att gymnasiet i Uppvidinge inte får behålla sina nationella program 
med yrkesinriktning.  
Vi reserverar oss mot beslutet då vi inte anser att underlag till beslut uppfyller lagkraven 
enligt kommunallagens krav på sakliga underlag inför beslut tex.  
- I gymnasieutredningens kalkyl kostar gymnasiet 38,2miljoner per år, motsvarande summa 
är 42,8 miljoner i barn och utbildningsnämndens budget i oktober 2019. Vilket är en skillnad 
på 4,6 miljoner.  

- I beslutsunderlagen finns en flytt av högstadiet i Åseda invävt.  

- PWC´s revisionsrapport inte tas i beaktan. I rapporten står bla att gymnasiet och vux måste 
ses som en enhet då de gemensamt bär de fasta kostnaderna.  
 
 
Christina Lindqvist (Kd) 
 



 

  
www.uppvidinge.se 

Svar på interpellationer från Christina Lindqvist   
Fråga gällande Kalkyler. (1) 
Kommunen är alltid noggranna med sina kalkyler vid framtagande av 
beslutsunderlag. 
 
 
Fråga gällande innehåll i återremiss. (1) 
Vad som framgår i en återremiss är hur återremissen är presenterad och 
vad som är skrivit i densamma. 
 
Fråga om gymnasiets påverkan ekonomiskt, elever och personal. (2) 
Ekonomin kommer att påverkas samt få genomslag med kostnadssänkande 
effekt när förändringen är fullt genomförd. 
 
Elever på gymnasiets olika program erbjuds undervisning på andra 
gymnasieskolor efter hjälp med ansökan för detta ut av Uppvidinge 
kommun. 
 
Personalen kommer efter MBL förhandlingar erbjudas tjänst där behov 
finns, personal med ej erforderlig behörighet eller tillsvidare anställning 
kommer avvecklas. 
   
Fråga om undvikande av underskott. (3) 
Gymnasiets underskott kunde ha reducerats om verkställigheten av det 
politiska beslutet kommit i gång tidigare och inte inhibitioner och 
överklagande inte inkommit. Samt att politiken historiskt har godkänt 
högre kostnader för gymnasiet. 
 
 
 
Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
  

    
  
  
  
  

2021-01-20  
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 133 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.            

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

Christina Lindqvist (KD) 

En interpellation: 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige 

beslutar att den får ställas.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationerna får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, 2020-10-30, dnr 2020-000487 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, 2020-10-30, dnr 2020-000486 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

2020-12-02, dnr 2020-000496 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, 2020-12-02, dnr 2020-000495 

Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

2020-12-02, dnr 2020-000494 

Tjänsteskrivelse 2020-12-03   

           



Interpellation redovisade kostnader för gymnasienedläggningen 

 
Vi har kunnat läsa i tidningar och höra på radio om nedläggningens av 

gymnasiets och dess effekter. 

 

Kan ordförande i BUN alt Ks  redovisa för fullmäktige hur  KF´s 

avvecklingsbeslut påverkat ekonomi, elever och personal så långt. 

 

 

Christina Lindqvist (Kd) 
 



 

  
www.uppvidinge.se 

Svar på interpellationer från Christina Lindqvist   
Fråga gällande Kalkyler. (1) 
Kommunen är alltid noggranna med sina kalkyler vid framtagande av 
beslutsunderlag. 
 
 
Fråga gällande innehåll i återremiss. (1) 
Vad som framgår i en återremiss är hur återremissen är presenterad och 
vad som är skrivit i densamma. 
 
Fråga om gymnasiets påverkan ekonomiskt, elever och personal. (2) 
Ekonomin kommer att påverkas samt få genomslag med kostnadssänkande 
effekt när förändringen är fullt genomförd. 
 
Elever på gymnasiets olika program erbjuds undervisning på andra 
gymnasieskolor efter hjälp med ansökan för detta ut av Uppvidinge 
kommun. 
 
Personalen kommer efter MBL förhandlingar erbjudas tjänst där behov 
finns, personal med ej erforderlig behörighet eller tillsvidare anställning 
kommer avvecklas. 
   
Fråga om undvikande av underskott. (3) 
Gymnasiets underskott kunde ha reducerats om verkställigheten av det 
politiska beslutet kommit i gång tidigare och inte inhibitioner och 
överklagande inte inkommit. Samt att politiken historiskt har godkänt 
högre kostnader för gymnasiet. 
 
 
 
Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 
  

    
  
  
  
  

2021-01-20  
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§ 133 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.            

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

Christina Lindqvist (KD) 

En interpellation: 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige 

beslutar att den får ställas.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationerna får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, 2020-10-30, dnr 2020-000487 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, 2020-10-30, dnr 2020-000486 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

2020-12-02, dnr 2020-000496 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, 2020-12-02, dnr 2020-000495 

Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

2020-12-02, dnr 2020-000494 

Tjänsteskrivelse 2020-12-03   

           



Interpellation angående Solgården och strukturella förändringar. 
 

Ställd till ordförande i Kommunfullmäktige,  
Kommunstyrelsen och Socialnämnden. 

 
Hur kan vi vara extra noggrann med kalkylen för 

omstruktureringen av äldreomsorgen, och dra lärdom av 
gymnasienedläggningen som avviker med ca 10milj(+2,5 till -7,2)? 

 
Befolkningsprognosen 2020-2040 visar att redan 2028 är det ca 150 
fler +80 åringar, nästan 25% ökning och den fortsätter att stiga brant 

för att sedan plana ut i mitten av 2030-talet. 
 

Hur kan KF’s  återremiss få med i utredningen att 
befolkningprognosen ökar kraftigt i målgruppen +80år, 

vilket inte syns i beslutsunderlaget? 
 
Platsbehov och beräkningarna för omstruktureringarna i äldreomsorgen byggs 
utifrån befolkningsutvecklingen för 65 år och äldre. 
I de kurvor som visas förändras inte behovet nämnvärt.  
 
 
 
SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sida 8(22) Sammanträdesdatum 2020-10-06  
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande  
§ 107 Dnr 2020-000179  
Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 
Kommunfullmäktiges beslut  
Kommunfullmäktige beslutar genom minoritet att återremittera ärendet för att invänta 
socialnämndens utredning och redovisning av densamma till kommunstyrelsen samt en 
helhets utredning av socialförvaltningens strukturella förändring.  
I en sådan genomlysande utredning skall såväl medborgare, medarbetare, ekonomi, 
befolkningsprognos och kommunens utveckling omfattas och vara med.  
Det ska även utredas:  
− Alternativa driftsformer för äldreomsorgen i hela kommunen såsom fortsatt kommunal 
regi, intraprenad eller privat utförare.  

− Framtida behov av särskilt boende.  

− Behovsanalys av trygghetsboende enligt utredarens starka rekommendationer görs i tydlig 
samverkan med användaren. KS juni 2020 § 155, Dnr 2020-000296, Utredning om 
Trygghetsboende i Norrhult.  
 
Så länge utredningen pågår görs inga förändringar av nuvarande struktur. 
 
Christina Lindqvist  (Kd) 
 
 



 

  
www.uppvidinge.se 

  
 
 

 

 

Svar på interpellationer från Matthias Sjöberg 

 

Fråga gällande arbetsmiljön i Uppvidinge kommun. (1)    

Jag upplever inte att Uppvidinge kommun har svårt att rekrytera bra 
personal. Flera av de senast utannonserade tjänster som kommunen 
utannonserat har haft ett mycket bra sökantal. 

Jag och kommunstyrelsen tar arbetsmiljön för våra anställda på största 
allvar, arbetsmiljön är en mycket viktig del i kommunens ansvar.  

 

Fråga gällande strukturella förändringar av äldreomsorgen. (2) 

Platserna av särskilt boende anpassas till det beräknade faktiska behovet, 
trenden är att vi blir äldre men också friskare. Att bli 80 plussare som du 
skriver är och kommer nog inte med en automatik vara behov av särskilt 
boende. Förslaget om platser för personer med demensdiagnos byggs ut i 
det strukturförändrings förslag som vi arbetar med. 

 

 

 

Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

2021-01-20  
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§ 133 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.            

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

Christina Lindqvist (KD) 

En interpellation: 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige 

beslutar att den får ställas.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationerna får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, 2020-10-30, dnr 2020-000487 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, 2020-10-30, dnr 2020-000486 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

2020-12-02, dnr 2020-000496 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, 2020-12-02, dnr 2020-000495 

Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

2020-12-02, dnr 2020-000494 

Tjänsteskrivelse 2020-12-03   
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Svar på interpellationer från Matthias Sjöberg 

 

Fråga gällande arbetsmiljön i Uppvidinge kommun. (1)    

Jag upplever inte att Uppvidinge kommun har svårt att rekrytera bra 
personal. Flera av de senast utannonserade tjänster som kommunen 
utannonserat har haft ett mycket bra sökantal. 

Jag och kommunstyrelsen tar arbetsmiljön för våra anställda på största 
allvar, arbetsmiljön är en mycket viktig del i kommunens ansvar.  

 

Fråga gällande strukturella förändringar av äldreomsorgen. (2) 

Platserna av särskilt boende anpassas till det beräknade faktiska behovet, 
trenden är att vi blir äldre men också friskare. Att bli 80 plussare som du 
skriver är och kommer nog inte med en automatik vara behov av särskilt 
boende. Förslaget om platser för personer med demensdiagnos byggs ut i 
det strukturförändrings förslag som vi arbetar med. 

 

 

 

Niklas Jonsson 
Kommunstyrelsens ordförande 
 

2021-01-20  
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§ 133 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att interpellationerna får ställas.            

Sammanfattning av ärendet 

Följande interpellationer har inkommit till kansliavdelningen: 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, Matthias Sjöberg (V) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, Christina Lindqvist (KD) 

 Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

Christina Lindqvist (KD) 

En interpellation: 

 ska vara skriftlig och undertecknad av en ledamot, alternativt 

skickad med e-post, 

 ska avse ämnen som hör till fullmäktiges, en nämnds eller ett bolags 

handläggning, 

 bör endast väckas i frågor av större intresse för kommunen, 

 får inte avse frågor som nämnderna enligt särskilda författningar 

självständigt prövar. 

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning bör en interpellation besvaras 

vid närmast kommande sammanträde i det fall kommunfullmäktige 

beslutar att den får ställas.                        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att 

interpellationerna får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om arbetsmiljön i 

kommunen, 2020-10-30, dnr 2020-000487 

Interpellation till kommunstyrelsens ordförande om strukturella 

förändringar av äldreomsorgen, 2020-10-30, dnr 2020-000486 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen och Barn- och 

utbildningsnämnden angående kostnader för gymnasienedläggningen, 

2020-12-02, dnr 2020-000496 

Interpellation till ordföranden i Kommunstyrelsen eller Barn- och 

utbildningsnämnden angående redovisade kostnader för 

gymnasienedläggningen, 2020-12-02, dnr 2020-000495 

Interpellation till ordföranden i Kommunfullmäktige, Kommunstyrelsen 

och Socialnämnden angående solgården och strukturella förändringar, 

2020-12-02, dnr 2020-000494 

Tjänsteskrivelse 2020-12-03   
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Meddelanden till kommunfullmäktige - samlingsärende 
2021       

Sammanfattning av ärendet 

 Protokollsutdrag RÖK 2020-11-26 § 41 Verksamhetsplan och budget 

2021 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK), diarienummer 

2020–000525 

 Protokollsutdrag RÖK 2020-11-26 § 42 Taxor 2021, diarienummer 

2020–000526  

Handlingarna förvaras på kansliavdelningen i kommunhuset Åseda.     

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktiges sammanträde    

 

 

Nämndsekreterare 

Nathalie Gunnarsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




