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Övriga närvarande  

Tjänstemän Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 

Övriga , § 179 
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§ 169 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Ärende Skattesats 2020, kommunalskatt och ärende Budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021-2022 flyttas fram på dagordningen och 

behandlas efter ärende Uppvidinge gymnasieskola. 

2. Information från revisorerna läggs till dagordningen och behandlas 

efter ärende Fråga från förtroendevald.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Skog Lindman (S) yrkar att ärende Skattesats 2020, kommunalskatt 

och ärende Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 flyttas fram på 

dagordningen och behandlas efter ärende Uppvidinge gymnasieskola. 

Kent Helgesson (LPO) yrkar att ärende om Budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021-2022 ska behandlas innan ärende om Skattesats 2020, 

kommunalskatt. 

Peter Skog Lindman (S) yrkar att ärende Information från revisorerna läggs 

till dagordningen och behandlas efter ärende Fråga från förtroendevald. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Peter 

Skog Lindman (S) yrkande om att ärende Skattesats 2020, kommunalskatt 

och ärende Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 flyttas fram på 

dagordningen och behandlas efter ärende Uppvidinge gymnasieskola. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kent 

Helgessons (LPO) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Peter 

Skog Lindmans (S) yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige besluta i enlighet med Peter 

Skog Lindmans (S) yrkande om att ärende Information från revisorerna 

läggs till dagordningen och behandlas efter ärende Fråga från 

förtroendevald. Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar så. 
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§ 170 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Niklas Jonsson (S) och Anders Käll (M) som justerare     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att kommunfullmäktige väljer Niklas Jonsson (S) 

och Anders Käll (M) som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Niklas Jonsson (S) och 

Anders Käll (M) som justerare och finner att kommunfullmäktige beslutat 

så.  
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§ 171 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund år 2019 

Sammanfattning av ärendet 

 ställer tre frågor till kommunfullmäktige. Den första frågan 

handlar om den personal som förväntas bli nådd via telefon bärbar 

utrustning eller hur ser den ut? 

Den andra frågan är varför har man inte valt att minska tjänsten som 

näringslivsutvecklare till det ursprungliga när det blev klart att inte 

batterifabriken skulle byggas i Uppvidinge? 

Den tredje frågan gäller IT-chefen då det inte varit möjligt att få en 

befattningsbeskrivning. Hur är det möjligt att ha en högre tjänsteman 

anställd utan att det finns beskrivet vad man förväntas utföra för 

arbetsuppgifter?  

Niklas Jonsson (S) svarar på frågan gällande telefoni. Självklart har dom 

tjänstemän som är i behov av bärbar telefoni den utrustningen. Om det är så 

att tjänstemän är svåra att nå så får man titta på det tillsammans med 

kommunledningen. I övrigt är det en kommunchefs fråga gällande 

tjänstemän så den tar politiken med till kommunledningen. 

 ställer en fråga till Anders Käll (M) vice ordförande i 

kommunstyrelsen. Moderaterna är inget skattehöjar parti, hur kan du tycka 

det är okej att höja skatten när det visat sig att det i skatteutjämningen ger 

kommunen nästan dubbelt mot vad man räknat med i första rundan? 

Anders Käll (M) svarar att det varit ett omfattande budgetarbete för att få 

fram 2020 års budget. Ingångsläget har varit besvärligt. Det har varit dyra 

utköp och eftersatta investeringar. Dessutom ser vi framöver att vi har 

investeringsbehov på förskolor och annat. Moderaterna ser att det är en 

temporär höjning som ska bort 2021.  

 frågar om Uppvidinge skrivit några utbildningskontrakt 

med alla elever och om det finns individuella studieplaner och var man 

hittar dom? 

 har en ihopskrivning från ungdomarna ifrån Åseda. 

 läser en skrivelse från : 

”Hej! jag heter , ni vet, så gammal att man ska välja 

gymnasium. Många olika saker snurrar runt i huvudet, både på mig och på 

andra i min ålder. Man går och grubblar för sig själv, man pratar med 
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föräldrar, syv och mentor, man läser i alla kataloger som skickas ut och så 

grubblar man lite till. Sen får man ju inte glömma alla vänner man frågar, 

man frågar alla man kan om hur det är på just deras skola, och detta är 

precis vad jag har gjort. Jag har frågat mina vänner om vad de tycker om 

vår gymnasieskola här i uppvidinge, och svaren jag fått har varit dessa: 

Varför valde du just Uppvidinge Gymnasieskola? 

“Det händer för mycket skit på skolorna i växjö som till exempel droger, 

slagsmål och att folk går runt och hotar varandra, därför bytte jag skola till 

åseda.” -  

Vad tycker du om Uppvidinge Gymnasieskola? 

“Jag tycker att det är bra att ha ett gymnasium i en kommun som 

uppvidinge för att alla vill inte pendla flera timmar om dagen för att ta sig 

till skolan.” . 

“Den är asbra! Eftersom att den inte är så stor så är det lättare att fokusera 

på sina egna saker, och man får all hjälp man behöver av lärarna”  

första året. 

“Man skulle kunna säga att vi är en stor familj på skolan, alla känner alla, 

det händer lite drama då och då, men det blir aldrig så stora saker av det 

som i Växjö. Något annat som är bra är att lärarna förstår dig, om du mår 

dåligt eller så.” . 

Tre av de jag pratat med har bytt till uppvidinge för att de var missnöjda 

med växjöskolorna, och genom en nedstägning av vårt gymnasium här i 

uppvidinge så stängs portarna för många av oss som inte vill pendla varje 

dag eller inte vill gå på en skola med flera tusen elever. Tänk om vi som just 

nu går i nian och vill gå på vårt gymnasium här i åseda skulle strunta i att 

gå gymnasiet över huvud taget eftersom att det inte längre finns en skola vi 

kan känna oss trygga på?  

Vill ni ta ifrån oss elever en skola som enligt mig låter väldigt bra om man 

ser vad jag fått för svar på mina frågor?  

Jag vill gå på Uppvidinge Gymnasieskola, för att det är en trygg och lugn 

plats, en plats där man blir hörd, sedd och pushad till att klara fler saker. 

Jag vill gå på Uppvidinge Gymnasieskola för att kunna ha ett liv utanför 

skolan de timmar jag annars hade behövt lägga på att pendla, som jag ju 

slipper tack vare att det ligger i min kommun. Jag vill gå på Uppvidinge 

Gymnasieskola för att det är den enda skolan som fått såhär mycket beröm, 

jag vill gå på Uppvidinge Gymnasieskola för att den verkar helt fantastisk. 
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 Jag undrar om underlag för beslut omfattar att man har haft en dialog med 

dem som det berör dvs oss elever. Eftersom beslut ska fattas i samråd med 

berörda. För när jag frågade mina kompisar som är de som berörs av ert 

beslut idag, så har ingen av mina kompisar eller studentkamrater blivit 

tillfrågade om vad vi anser om att tvångsförlyttas till Växjö.  

Jag valde därför själv att fråga för att jag vill  slippa åka buss 2 timmar varje 

dag men även för att jag vill bo i Uppvidinge.  

En nedläggning skulle göra att fler unga flyttar från Uppvidinge. Jag 

frågade hur många som vill gå i Uppvidinges om man gör programmen 

mer attraktivt. Och jag fick svar från 22 st 9:de klassare att de helst vill gå i 

Uppvidinge om man gjorde om programmen. 

Kommunen enligt lag får inte fatta beslut med tillbakaverkande kraft till 

nackdel för oss invånare, vilket detta beslut är.” 

Då ingen i kommunfullmäktige svarar på frågan på sammanträde svarar 

ordförande Anna att de får återkomma på nästkommande sammanträde. 
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§ 172 Dnr 2019-000294  

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. 

Vi finner det dessutom märkligt att man väljer att höja skatten, inte för att 

rädda gymnasiet utan för att bla. skapa en buffert på 4 miljoner kr.    



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(68) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fick ett uppdrag från kommunfullmäktige 

att skapa förutsättningar för besparingar. En av utgångspunkterna var att 

det krävs strukturförändringar för att fortsatt utveckla kommunen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september år 2019 § 82 att 

hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021. 

I barn- och utbildningsnämndens protokoll från den 11 september 2019 §, 

82, står det: 

”Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl 

organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Gymnasiet har under flera år 

uppvisat minusresultat. Förutom de ekonomiska svårigheterna som är en 

följd av vikande elevtal har Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen utfärdat 

förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Skolinspektionen har 

exempelvis riktat kritik mot att gymnasiet i så hög grad blandar 

vuxenstuderande och ungdomsstuderande vilket har varit en förutsättning 

för att få utbildningarna att starta.  

Det är få elever söker till gymnasiet. Antagningen inför läsåret 2019/2020 

visar återigen på ett lågt söktryck, totalt sökte sex elever de nationella 

programmen vid gymnasieskolan. Tidigare i år pausades antagningen till 

Naturvetenskapsprogrammet på grund av för få sökande. Sökande finns till 

introduktionsprogrammen som i förslaget blir kvar tillsammans med 

vuxenutbildningen. På sikt bör dock även vuxenutbildningens omfattning 

och organisering ses över. Antagningen till de nationella programmen ser i 

år ut enligt nedan.  

Program Sökande IM Kommentar 

Bygg och anläggning  1    

Bygg och anläggning 

lärling  

1    

Industri lärling  1    

Vård och omsorg  1    

VVS Branschskola  2   Dessa elever läser sina yrkesämnen i 

Katrineholm men övriga kurser och 

arbetsplatsförlagt lärande i 

Uppvidinge  
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Introduktionsprogram   35 Var av 5 är boende i annan kommun. 

Introduktionsprogram avvecklas inte 

i förslaget.  

Totalt sökande 6   

 

 

Det finns samläsningsvinster mellan olika program men att starta 

utbildningar med enstaka sökande till hela program är inte ekonomiskt 

försvarbart. Idag är det vuxenutbildningarna som i hög grad möjliggör att 

det finns kurser för gymnasieungdomarna att läsa.  

Det har förts fram att en tänkt satsning på yrkesprogram skulle vara en 

möjlig utveckling av gymnasiet. Vi ser inte att detta är en möjlig utveckling 

då de egna utmaningarna även samverkar med en nationell trend då färre 

ungdomar söker sig till yrkesprogram.  

I Skolverkets sammanställning av årets antagna ser vi att yrkesprogrammen 

minskar och att vård- och omsorgsprogrammet samt bygg- och 

anläggningsprogrammet är två av de program som minskar mest i landet 

(se underlag gällande statistik från Skolverket). Dessa två är program som i 

diskussioner förts fram som möjliga grundstenar i ett eventuellt 

yrkesgymnasium.”  

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019, § 221, beslutade 

kommunstyrelsen att i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 

2019-09-11, § 82, föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla 

gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021.       

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 135, om 

minoritetsåterremiss 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. 
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• 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.     

Barn- och Utbildningsnämnden behandlade ärendet på sammanträde den 

13 november 2019 och beslutade att vidhålla sitt beslut 2019 § 82 om att 

hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021. 

Kommunstyrelsen beslut 2019-11-19, § 262: 

Föreslå att kommunfullmäktige beslutar avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Jan Wernström (S), Anders Ljungqvist (-), Åke Axelsson 

(S), Bjarne Svensson (S), Mikaela Gross (V), Margareta Schlee (M) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Viktoria Birgersson (C) yrkar på återremiss med motivering att skjuta upp 

beslut om eventuell nedläggning av Uppvidinge gymnasieskola till projekt 

"Samverkan för Bästa Skola" har utvärderats och vi har sett vad det har gett 

för resultat för verksamheten. 

Kent Helgesson (LPO), Christina Lindqvist (KD), Robert Fredriksson (SD) 

och Frida Sundqvist Hall (C) yrkar bifall till Victoria Birgerssons (C) 

yrkande.  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på 

sammanträdet. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återremitteras. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 

på sammanträdet. 

Votering begärd 

Ordförande instruerar kommunfullmäktige att den som vill att ärende ska 

avgöras på sammanträdet röstar Ja, den som vill att ärendet återremitteras 

röstar Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat avgöra 

ärendet på sammanträdet. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Niklas Jonsson (S), Jan Wernström (S), Anders Ljungqvist (-), Åke Axelsson 

(S), Bjarne Svensson (S), Mikaela Gross (V) och Margareta Schlees (M) 

yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X  
 

Mikaela Gross (V) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   
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Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Ingrid Hugosson (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  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-19 § 262 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 82 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-11-13 § 135 

Centerpartiet och Kristdemokraternas skrivelse 

Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 
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Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 

Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket 

Elevkonsekvensanalys 

Konsekvensanalys     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 173 Dnr 2019-000330  

Skattesats 2020, kommunalskatt 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen 2020 till 22,00 

kronor. 

Reservation 

Kristdemokraterna och Centerpartiets reservation: 

Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut att höja skatten med 39 öre till 

22kr till förmån för eget förslag med oförändrad skattesats på 21.61kr.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa skattesatsen för 

kommande år senast vid utgången av november månad. Förslaget till beslut 

är en ökning med 39 öre, vilket innebär en höjning från 21,61 kronor för 

2019 till 22,00 kronor för 2020. Budgetförslaget som ska fastställas av 

kommunfullmäktige i november är beräknad utifrån den föreslagna 

skattesatsen för 2020.   

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 258: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige fastställa den kommunala 

skattesatsen 2020 till 22,00 kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Budgetförslaget för 2020 är beräknad utifrån den föreslagna skattesatsen. 

Ökningen med 39 öre ger cirka 7,5 miljoner kronor i ökade skatteintäkter för 

kommunen.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Mikaela Gross (V), Anders Käll (M), Anders Ljungqvist 

(-), Åke Axelsson (S), Jan Wernström (S) och Bodil Fager Bergqvist (S) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Ingrid Hugosson (C) framför att Kristdemokraterna och Centerpartiet yrkar 

på en oförändrad skattesats då den i vårt budgetförslag inte behövs. 

Landsbygdspartiet oberoende yrkar på en oförändrad skattesats. 

Robert Fredriksson (SD) yrkar på en oförändrad skattesats. 

Frida Sundqvist Hall (C) yrkar bifall till Ingrid Hugossons (C) yrkande. 
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Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till krisdemokraterna och 

Centerpartiets förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Niklas Jonsson (S), Mikaela Gross (V), Anders Käll (M), Anders Ljungqvist 

(SD), Åke Axelsson (S), Jan Wernström (S) och Bodil Fager Bergqvists (S) 

yrkande. 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Centerpartiet, Kristdemokraterna, Landsbygdspartiet oberoende och Robert 

Fredrikssons (SD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Niklas 

Jonsson (S), Mikaela Gross (V), Anders Käll (M), Anders Ljungqvist (SD), 

Åke Axelsson (S), Jan Wernström (S) och Bodil Fager Bergqvists (S) 

yrkande. 

Votering begärd 

Ordförande instruerar kommunfullmäktige att den som vill bifalla Niklas 

Jonsson (S), Mikaela Gross (V), Anders Käll (M), Anders Ljungqvist (SD), 

Åke Axelsson (S), Jan Wernström (S) och Bodil Fager Bergqvists (S) yrkande 

röstar Ja. Den som vill bifalla Centerpartiet, Kristdemokraterna, 

Landsbygdspartiet oberoende och Robert Fredrikssons (SD) yrkande röstar 

Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Niklas Jonsson (S), Mikaela Gross (V), Anders Käll (M), 

Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Jan Wernström (S) och Bodil 

Fager Bergqvists (S) yrkande. .  

Omröstningsresultat 

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   
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Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X  
 

Mikaela Gross (V) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Jerker Blomqvist (M) 
 

X  

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Ingrid Hugosson (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  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 19 16 0 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 258 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef 
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§ 174 Dnr 2019-000150  

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fastställa budget 2020 och verksamhetsplan enligt upprättat förslag. 

2. Fastställa ram för kommunens nyupplåning under budget- och 

planperioden, 2020 – 2022, till 100 miljoner kronor. 

3. Besluta, att kommunstyrelsen under åren 2020 – 2022, har rätt att 

nyupplåna, maximalt 100 miljoner kronor.    

Reservation 

Kristdemokraterna och Centerpartiets reservation: 

Vi reserverar oss mot fullmäktiges beslut till budget 2020, till förmån för 

eget budgetförslag. 

Sammanfattning av ärendet 

I juli 2019, § 95, beslutade kommunfullmäktige om de ekonomiska 

förutsättningarna för kommunen och för nämnderna och styrelsen för åren 

2020 – 2022. Utifrån de fastställda förutsättningarna har nämnderna och 

styrelsen upprättat budgetförslag för perioden. Kommunens 

budgetberedning har tagit ställning till nämndernas budgetförslag och 

enats om ett förslag för budget 2020 och verksamhetsplan för 2021 och 2022 

som i viss mån avviker från de ramar som beslutades av 

kommunfullmäktige. Budgetförslaget förutsätter höjd skattesats för 

kommunalskatten med 39 öre samt att regeringens förslag om ny 

kostnadsutjämning träder i kraft från och med 2020.  

Mål för perioden 

Kommunfullmäktige beslutade i oktober 2018 om målstruktur och mål för 

kommunkoncernen. I november 2018 beslutades målvärden och adressering 

av målen för mandatperioden 2019 – 2022. I förslaget till budget och 

verksamhetsplan för perioden 2020 – 2022 har några ändringar gjorts:  

• Målet ”Vi är en framgångsrik utbildningskommun” har adressering 

ändrats att gälla enbart barn- och utbildningsnämnden (tidigare 

även kommunstyrelsen).  

• Inom målet ”Vi har gott bemötande och god tillgänglighet”, tas 

indikatorn ”Informationsindex” bort då undersökningen inte längre 

genomförs av SKL, Sveriges Kommuner och Landsting. 
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• Målet ”Vi bidrar till en ekologiskt hållbar miljö” adresseras även till 

UppCom AB, vilket inte har gjorts tidigare. 

• Målet ”Vi har ett gott företagsklimat” adresseras även till UppCom 

AB, vilket inte har gjorts tidigare.  

Nämndernas och styrelsens driftbudgetförslag för 2020 - 2022 

Samtliga nämnder har upprättat budget som inryms inom de av 

kommunfullmäktige beslutade budgetramarna. Efter genomgång av 

nämndernas budgetförslag och de åtgärder som nämnderna föreslår för 

budget i balans, har budgetberedningens enats om att föreslå följande 

förändringar i nämndernas budgetramar i förhållande till 

kommunfullmäktiges beslut i juli. Motivering till utökningarna framgår av 

beslutsunderlaget ”Budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022”.  

• Kommunstyrelsens budgetram utökas med 2,4 miljoner kronor år 

2020. Utökningen minskas med 100 tusen kronor från och med 2021.   

• Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 4,8 miljoner 

kronor för samtliga år i perioden. 

• Socialnämndens budgetram utökas med 2,2 miljoner kronor för 

samtliga år i perioden. Inom nämndens driftbudget stryks 

budgetpost 1,5 miljoner kronor för inhyrd personal inom hälso- och 

sjukvårdsverksamhet år 2020.  

• Miljö- och byggnadsnämndens budgetram utökas med 600 tusen 

kronor från och med år 2021.  

I följande tabell presenteras budgetram för respektive nämnd utifrån 

kommunfullmäktiges beslutade ram, nämndens förslag och 

budgetberedningens förslag:  

Netto  (tkr)

KF :s N ä m nde ns B udg e tbe - KF :s N ä m nde ns B udg e tbe - KF :s N ä m nde ns B udg e tbe -

NÄMND / STYRELSE ra m - budg e t re dning e ns ra m - budg e t re dning e ns ra m - budg e t re dning e ns

be s lut fö rs la g fö rs la g be s lut fö rs la g fö rs la g be s lut fö rs la g fö rs la g

Revision 775 775 775 775 775 775 775 775 775

Kommunstyrelse 92 864 92 864 95 264 91 847 91 847 94 147 93 445 93 445 95 745

Barn- och utbildningsnämnd 235 741 235 741 240 541 236 980 236 980 241 780 238 902 238 902 243 702

Socialnämnd 235 025 235 025 237 225 221 630 221 630 223 830 221 668 221 668 223 868

Miljö- o byggnadsnämnd 4 455 4 455 4 455 3 839 3 839 4 439 3 821 3 821 4 421

HUL 0 0 0 0 0 0 0 0 0

TOTALT 568 860 568 860 578 260 555 071 555 071 564 971 558 611 558 611 568 511

BUDGET 2020 PLANÅR 2021 PLANÅR 2022

 

Investeringsbudget för åren 2020 - 2022 
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Investeringsbehovet för perioden bedöms till närmare 169 miljoner kronor 

för hela perioden, fördelat på:  

2020 71,4 miljoner kronor 

2021 38,3 miljoner kronor 

2022 59,3 miljoner kronor  

Investeringsbudget för perioden föreslås uppgå till nivån enligt ovan.  

Likviditet och behov av extern upplåning för åren 2020 - 2022 

Enligt direktiven för Medelsförvaltning och upplåning, fastställd av 

Kommunfullmäktige 1998-06-25, § 65, ska bedömning av behov av extern 

upplåning göras i samband med kommunens budgetarbete.  

Bedömningen är att de planerade investeringarna för perioden 2020 – 2022 

inte kommer att klaras med egna medel. Likviditeten har minskat kraftigt i 

kommunen till följd av höga investeringsnivåer och negativa resultat och 

behovet av extern upplåning för perioden beräknas till totalt 100 miljoner 

kronor.  

Ramen för extern upplåning föreslås fastställas till maximalt 100 miljoner 

kronor för perioden.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 259: 

Kommunstyrelsens föreslår kommunfullmäktige  

1. fastställa budget 2020 och verksamhetsplan enligt upprättat förslag 

2. fastställa ram för kommunens nyupplåning under budget- och 

planperioden, 2020 – 2022, till 100 miljoner kronor 

3. besluta, att kommunstyrelsen under åren 2020 – 2022, har rätt att 

nyupplåna, maximalt 100 miljoner kronor 

Ekonomiska konsekvenser 

Årets resultat för perioden:  

2020 positivt resultat 7 miljoner kronor 

2021 positivt resultat 15,5 miljoner kronor 

2022 positivt resultat 15,5 miljoner kronor 

De budgeterade resultatnivåerna för perioden innebär att tidigare års 

negativa balanskravsresultat på totalt 38 miljoner kronor återställs.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Kristdemokraternas och Centerpartiets yrkar att kommunfullmäktige: 

1. Att anta C och KDs förslag till budget 2020 och verksamhetsplan 

2021- 2022 

2. Att anta C och KDs förslag till investeringsplan 2020 - 2022 

3. Att anta att det är KF som beslutar i omstruktureringar och 

investeringar. 

4. Att anta att det är KF som beviljar finansiering till 

omstruktureringar och investeringar. 

5. Att anta att det är KF som vid behov godkänner upplåning. 

6. Att anta förslaget med stöd av Uppvidinge kommuns "Målstyrning 

och inriktningsmål 2019 -2022", som beslutades 2018. 

7. Att kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att 

omgående initiera en utredning om alternativa driftsformer av 

kommunal verksamhet att jämföras med drift i egen regi med 

beaktande av ekonomi, kvalitet och driftsäkerhet. Utredningen ska 

presenteras inför nästkommande års budgetprocess. 

Kent Helgesson (LPO) Tilläggsyrkande 1 på kommunstyrelsens förslag: 

Kommunfullmäktige beslutat att återställa tjänstgöringsgrader för politiker 

innebär en besparing med 675 000 kronor. Besparingen är inte inräknad i 

budget. Yrkas att belopp ovan tillförs kommunens budgetarbetade resultat 

år 2020 i resultatplan.  

Landsbygdspartiet oberoende yrkar bifall till Centerpartiet och 

Kristdemokraternas yrkande. 

Kent Helgesson (LPO) tilläggsyrkande 2 på kommunstyrelsens förslag: 

Att Kjell Danielsson i kommunrevisionen stryks ur budgethandlingen. 

Frida Sundqvist Hall (C) yrkar bifall till Kristdemokraterna och 

Centerpartiets yrkande. 

Tomas Lindberg (C) yrkar bifall till Kristdemokraterna och Centerpartiets 

yrkande. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar tillägg till kommunstyrelsens förslag: 
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1. Att anta att det är KF som beslutar i omstruktureringar och 

investeringar. 

2. Att anta att det är KF som beviljar finansiering till 

omstruktureringar och investeringar. 

3. Att anta att det är KF som vid behov godkänner upplåning. 

Kent Helgesson (LPO) yrkar bifall till Christina Lindqvist (KD) 

tilläggsyrkande. 

Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Niklas Jonsson (S) och Kerstin Ljungqvists (-) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Centerpartiet, Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoendes 

yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Niklas 

Jonsson (S) och Kerstin Ljungqvists (-) yrkande. 

Votering begärs 

Ordförande instruerar att den som vill bifalla Niklas Jonsson (S) och Kerstin 

Ljungqvists (-) yrkande röstar Ja. Den som vill bifalla Centerpartiet, 

Kristdemokraterna och Landsbygdspartiet oberoendes yrkande röstar Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Niklas Jonsson (S) och Kerstin Ljungqvists (-) yrkande.  

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avslår Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 1. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 1. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 1. 

Votering begärd 
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Ordförande instruerar att den som vill avslå Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 1 röstar Ja. Den som vill bifalla Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 1 röstar Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige avslår Kent 

Helgessons (LPO) tilläggsyrkande 1. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avslår Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 2. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 2. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 2. 

Votering begärd 

Ordförande instruerar att den som vill avslå Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 2 röstar Ja. Den som vill bifalla Kent Helgessons (LPO) 

tilläggsyrkande 2 röstar Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige avslår Kent 

Helgessons (LPO) tilläggsyrkande 2. 

Proposition 4 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avslår Christina Lindqvists 

(KD) tilläggsyrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Christina Lindqvists 

(KD) tilläggsyrkande. 

 Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Christina Lindqvists 

(KD) yrkande. 

Omröstningsresultat 

Votering proposition 1    

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   
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Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X  
 

Mikaela Gross (V) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Ingrid Hugosson (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  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  
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Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

 

Votering proposition 2    

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X  
 

Mikaela Gross (V) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  
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Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 15 0 

 

Votering proposition 3    

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   
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Bjarne Svensson (S) X  
 

Mikaela Gross (V) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Ingrid Hugosson (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  

Billy Lindvall (SD)   X 

Simon Bring (SD)   X 

Rickard Revelj (SD)   X 

Hanne Geiger (SD)   X 

Robert Fredriksson (SD)   X 

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 20 10 5 
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12, § 259 

Protokollsutdrag HUL 2019-10-01, § 13 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-10, § 138 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-14, § 154 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-10-09, § 95 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2019-10-31 § 128 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 199 

Förhandlings i enlighet med MBL § 11, Budget 2020 och verksamhetsplan 

2021-2022 

Bilaga 1-4 till kommunstyrelsens budgetförslag, risk- och 

konsekvensanalyser 

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022 

Konsekvensanalys Uppvidinge Gymnasieskola 

Elevkonsekvensanalys Uppvidinge Gymnasieskola 

Konsekvensanalys av avveckling av Kulturskolan i Uppvidinge kommun 

Konsekvensanalys av nedläggning av förskolan Uven 

Risk- och konsekvensanalys Socialnämnden Budget 2020 

Förslag från Centerpartiet och Kristdemokraterna Budget 2020 och 

verksamhetsplan 2021-2022. 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och bolag i kommunen 

Ekonomichef 

Revisorerna 
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§ 175 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga motioner har inkommit.     
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§ 176 Dnr   

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslaget får ställas. 

2. Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsens för beredning 

och beslut.     

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström, dnr 

    

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslaget får ställas 

och finner kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna medborgarförslaget 

till kommunstyrelsens för beredning och beslut.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-11-13 

Medborgarförslag om sänkt hastighet på Bergrådsvägen Klavreström    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 177 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ingen interpellation har inkommit.     
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§ 178 Dnr 2019-000085  

Fråga från förtroendevald 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ingen fråga har inkommit.     
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§ 179 Dnr 2019-000074  

Information från revisorerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Information om revisorernas arbete.     

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

38(68) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 180 Dnr 2019-000340  

Taxekonstruktion gällande rengöring (sotning) 

Kommunfullmäktiges beslut 

kommunfullmäktige antar ny sotningstaxa från och med 2020-01-01.  

Sammanfattning av ärendet 

Förbundsdirektionen Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) beslutade 

den 3 oktober, § 36, att hemställa hos respektive kommunfullmäktige om att 

de fattar beslut om ny sotningstaxa från och med 2020-01-01.  

I protokollsutdragen § 36 står det att: 

”Efter muntlig framställan från sotningsverksamheten föreslås 

konstruktionen av sotningstaxan ändras. För närvarande bygger den på en 

beräknad tidsåtgång per specifikt objekt och enligt förslaget ändras det till 

"debitering per sotat objekt". Således en form av "styckpris" där sotning av 

objekt (eldstad) nr 1 debiteras med ett högre belopp och tillkommande 

eldstäder som sotas vid samma tillfälle debiteras med ett lägre. 

Som motiv för framställan anges att ett flertal eldstäder som hamnar under 

samlingsbegreppet "lokaleldstäder" är braskaminer som utvecklats för så 

hög verkningsgrad som möjligt. Komplexiteten ökar då vilket gör att 

beräknad tidsåtgång inte riktigt stämmer med den faktiska. 

Den ena av Räddningstjänsten Östra Kronobergs två entreprenörer bedriver 

sotningsverksamhet inom ytterligare fyra distrikt (=kommuner). För 

samtliga av dessa, Växjö, Alvesta, Vaggeryd och Sävsjö, tillämpas den 

föreslagna taxemodellen. 

För fastighetsägare med endast en eldstad innebär förändringen en 

fördyrning. De som har fler eldstäder beräknas få en lägre kostnad 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12, § 252: 

Kommunstyrelsen föreslår att kommunfullmäktige antar ny sotningstaxa 

från och med 2020-01-01.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag RÖK 2019-10-03, § 36 
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Ändring av konstruktion av taxa för rengöring/sotning, 2019-10-23 

Taxa för rengöring (sotning) 2020 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 252 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Ekonomiavdelningen 
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§ 181 Dnr 2019-000329  

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-
2025: Mottagande och etablering i arbets- och 
samhällsliv 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förslaget på Strategisk överenskommelse 

för Kronobergs län för asylsökandes och nyanländas mottagande och 

etablering i arbets- och samhällsliv.   

Sammanfattning av ärendet 

Hösten 2018 inleddes gemensamma insatser för att nå en överenskommelse 

inom mottagande och etablering i länet, med syfte att stärka insatserna med 

och för asylsökande och nyanlända kvinnor och män, flickor och pojkar. 

Under året har parter i länet därför arbetat processinriktat tillsammans för 

att ta fram en strategisk överenskommelse för Kronobergs län (förkortad 

SÖK), för asylsökandes och nyanländas mottagande och etablering i arbets- 

och samhällsliv. 

Initiativtagare till processen och styrgrupp för framtagandet av länets SÖK 

har Arbetsmarknadssamverkan Kronoberg (ASK) varit, där bland annat 

Uppvidinge kommun är representerat.  

Processen har genomförts i form av flera länsdialoger, med upp till 90 

deltagare vardera, och i mindre grupper – som alla träffats runt en specifik 

utmaning inom mottagande och etablering. Representationen från alla 

ASK:s parter samt aktörer från civilsamhället har varit mycket stor. En 

referensgrupp från målgruppen har samtidigt konsulterats under arbetet. 

I våras genomfördes även en dialog med samtliga parters högsta nivåer för 

att presentera det förslag till SÖK som tagits fram. Därefter gick förslaget på 

remiss, och har under sommaren och tidig höst modifierats efter inkomna 

remissvar och andra synpunkter. Den slutliga versionen har godkänts av 

ASK, processens styrgrupp.  

För att arbetet ska gå vidare krävs att ledningarna i samtliga organisationer 

som vill delta tar beslut om att godkänna och därmed signera 

överenskommelsen. Detta blir särskilt viktigt då SÖK kräver styrning och 

verkställande, där den högsta beslutande nivån för strategin är respektive 

organisations högsta nivå.  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12, § 230: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna förslaget på 

Strategisk överenskommelse för Kronobergs län för asylsökandes och 

nyanländas mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv.   

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Förslag Strategisk överenskommelse för Kronobergs län 2019-2025: 

Mottagande och etablering i arbets- och samhällsliv. 

Bilagor. 

Brev angående gemensam strategisk överenskommelse för Kronobergs län 

2019-2025. 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 230 

Beslutet skickas till 

Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen 
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§ 182 Dnr 2017-000422  

Medlemskap i samordningsförbundet Värend 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslaget till ny förbundsordning för samordningsförbundet 

Värend från och med 1 januari 2020. 

2. Välja Lars-Erik Hammanrström (S) som ledamot. 

3. Välja Carl Krekola (M) som ersättare.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2019-09-24, § 118, att begära inträde i 

samordningsförbundet Värend. 

Förbundsstyrelsen behandlade Uppvidinge kommuns ansökan den 2019-

10-11. Styrelsen beslutade:  

• att rekommendera ägarna, att godkänna Uppvidinge kommuns 

ansökan om medlemskap i Samordningsförbundet Värend, 

• att rekommendera ägarna att medlemskapet gäller från och med den 

1 januari 2020, 

• att rekommendera ägarna att anta förslaget till ny förbundsordning 

för Samordningsförbundet Värend från och med 1 januari 2020, 

• att uppmana Uppvidinge kommun att samtidigt välja ledamot och 

ersättare till förbundsstyrelsen. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-11-12, § 233: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Anta förslaget till ny förbundsordning för samordningsförbundet 

Värend från och med 1 januari 2020. 

2. Välja ledamot och ersättare till förbundsstyrelsen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Axelsson (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Lars-Erik 

Hammarström (S) som ledamot och Carl Krekola (M) som ersättare. 

Beslutsgång 

Proposition 1 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

43(68) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enligt 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Lars-Erik 

Hammarström (S) som ledamot och finner att kommunfullmäktige beslutat 

så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Carl Krekola (M) som 

ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2019-09-24, § 118 

Tjänsteskrivelse av kommunchef, 2019-10-31 

Missiv angående medlemmar i samordningsförbundet Värend 

Förbundsordning Samordningsförundet Värend   

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Värend 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Carl Krekola (M) 
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§ 183 Dnr 2018-000391  

Kommunalt partistöd för år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om följande utbetalning av partistöd år 

2020 (SEK): 

• Socialdemokraterna 145 286     

• Centerpartiet 87 429     

• Moderaterna 52 714     

• Vänsterpartiet 29 571     

• Landsbygdspartiet Oberoende 29 571     

• Kristdemokraterna 18 000     

2. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av retroaktivt partistöd år 

2019 till Kristdemokraterna med motsvarande 20 000 SEK.    

3. Sverigedemokraterna får inte utbetald partistöd på grund av att man inte 

uppfyller kommunfullmäktiges regelverk.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen (2017:900) kan kommunfullmäktige ge ekonomiskt 

bidrag och annat stöd till politiska partier för att stärka deras ställning i den 

kommunala demokratin. Partistödet kan ges till de politiska partier som är 

representerade i fullmäktige. Ett parti är representerat om det har fått 

mandat i fullmäktige för vilket en vald ledamot är fastställd enligt vallagen 

(2005:837).  

Kommunfullmäktige antog den 18 december år 2018, § 157, reglemente om 

kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun. Enligt reglementet ska varje 

mottagare av partistödet lämna skriftlig redovisning samt 

granskningsintyg. Samtliga partier har inkommit med handlingarna. 

Kristdemokraterna har inkommit med ansökan om retroaktivt partistöd för 

år 2019. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 juli år 2019 § 95 om minskat 

partistöd för år 2020 med 10 procent. Grundstödet, som utgår från 10 

procent av hela budgetsumman, uppgår till 6 429 SEK per parti. Det 

mandatbaserade stödet uppgår till 11 571 SEK per mandat. 
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Följande partier är representerade i kommunfullmäktige och är berättigade 

till partistöd år 2020:  

Parti Grundstöd

Partistöd 

(SEK) Totalt

12 mandat, Socialdemokraterna        6 429     138 857    145 286  

7mandat, Centerpartiet        6 429       81 000    87 429    

7 mandat, Sverigedemokraterna        6 429       81 000    87 429    

4 mandat, Moderaterna        6 429       46 286    52 714    

2 mandat, Vänsterpartiet        6 429       23 143    29 571    

2 mandat, Landsbygdspartiet 

Oberoende
       6 429       23 143    

29 571    

1 mandat, Kristdemokraterna        6 429       11 571    18 000    

     45 000     405 000    450 000  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 234: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta 

1. Kommunfullmäktige beslutar om följande utbetalning av partistöd år 

2020 (SEK): 

• Socialdemokraterna 145 286     

• Centerpartiet 87 429     

• Sverigedemokraterna 87 429     

• Moderaterna 52 714     

• Vänsterpartiet 29 571     

• Landsbygdspartiet Oberoende 29 571     

• Kristdemokraterna 18 000     

2. Kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av retroaktivt partistöd år 

2019 till Kristdemokraterna med motsvarande 20 000 SEK.    

3. Kommunfullmäktige beslutar avvakta med utbetalning av partistöd till 

Sverigedemokraternas då det råder oklarhet i vem som är firmatecknare.   

Ekonomiska konsekvenser 

Förslag till beslut för partistöd år 2020 är enligt budgetramen på 450 tkr.  

Budgeten för partistöd år 2019 uppgår till 500 tkr, varav 480 tkr är 

utbetalade enligt fullmäktiges beslut 2018-11-27 § 128. Kvarvarande medel 

uppgår till 20 tkr.     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (V) yrkar på punkt 3 att Sverigedemokraterna inte får 

utbetald partistöd på grund av att man inte uppfyller kommunfullmäktiges 

regelverk. 

Simon Bring (SD) yrkar kommunfullmäktige beslutar om utbetalning av 

partistöd för 2020 till Sverigedemokraterna Uppvidinge med SEK 87 429. 

Kerstin Ljungqvist (-) yrkar bifall till Mikaela Gross (V) yrkande. 

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut punkt 1 och punkt 2. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Mikaela Gross (V) 

yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag till beslut punkt 3. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Simon Brings (SD) 

yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat bifalla Mikaela Gross 

(V) yrkande. 

Votering begärd  

Huvudförslag är Mikaela Gross (V) yrkande. 

Proposition 3 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om kommunstyrelsens förslag till 

beslut punkt 3 ska vara motförslag. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Simon Brings (SD) yrkande ska 

vara motförslag. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige valt Simon Brings (SD) yrkande 

som motförslag. 

Votering 
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Ordförande instruerar kommunfullmäktige att den som vill bifalla Mikaela 

Gross (V) yrkande röstar Ja, den som vill bifalla Simon Brings (SD) yrkande 

röstar Nej. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Mikaela Gross (V) yrkande.    

Omröstningsresultat 

Votering proposition 3    

Ledamot Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X  
 

Mikaela Gross (V) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Frida Sundqvist Hall (C) X   

Ingrid Hugosson (C) X   

Viktoria Birgersson (C) X   

Eva Palmqvist (C) X   
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Thomas Lindberg (C) X   

Sadiq Sahal (C) X   

Magnus Gustafsson (C) X   

Christina Lindqvist (KD)   X 

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)   X 

Roger Karlsson (LPO)   X 

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 27 5 3 

     

Beslutsunderlag 

Beräkningsunderlag, partistöd 2020 

Redovisning av kommunalt partistöd C 

Redovisning av kommunalt partistöd SD 

Redovisning av kommunalt partistöd KD 

Redovisning av kommunalt partistöd V 

Redovisning av kommunalt partistöd M 

Redovisning av kommunalt partistöd LPO 

Redovisning av kommunalt partistöd S 

Kristdemokraterna retroaktiv ansökan    

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 234 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 184 Dnr 2018-000231  

Motion om solceller på skolor  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.    

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 juni 2018, § 83, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om solceller på skolor.   

Den 9 april 2019, § 77, gav kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med 

svar senast november 2019.                  

Samhällsserviceförvaltningens svar: 

Ett bra inomhusklimat i skollokaler är av största betydelse. När en 

nybyggnation alternativt stor ombyggnation skall ske på Uppvidinge 

kommuns fastigheter, beaktas alltid solpaneler/ solenergi i upphandlingar. 

Uppvidinge kommun vill vara en klimatsmart kommun som arbetar för 

hållbar och ren energi. 

Uppvidinge kommun följer den snabba utvecklingen av solenergi med stort 

intresse.   

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 237: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Motion om solceller på skolor 

Protokollsutdrag 2019-11-12 § 237 

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 185 Dnr 2018-000219  

Motion om feriepraktik för ungdomar som gått ut 
årskurs 9 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 76, att ge 

samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen med svar senast november 2019.    

Uppvidinge kommun erbjuder feriepraktik för ungdomar som är bosatta i 

kommunen, och som har gått ut årskurs 1 eller 2 på gymnasiet och som 

själv inte har kunnat hitta ett sommarjobb.   

Majoriteten av kommunerna i Kronoberg erbjuder även feriepraktik för 

ungdomar som slutat årskurs 9, utöver ungdomar som gått ut årskurs 1 

eller 2 på gymnasiet.  

Omfattning i timmar varierar mellan 60-90 timmar fördelat på tre veckor, 

mellan 4-6 timmar per dag. Ersättningen är mellan 60-85 kronor i timmen, 

beroende på ålder. Feriepraktiken fördelas i tre olika perioder under 

sommaren och majoriteten av feriepraktiken sker inom kommunens egen 

verksamhet.        

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 231: 

1. Föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.  

2. Ge Etablerings- och arbetsmarknadsavdelningen i uppdrag att ta 

fram riktlinje för feriepraktik i kommunen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om feriepraktik för ungdomar som gått ut årskurs 9 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 231 

Beslutet skickas till 

Motionären 
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Samhällsserviceförvaltningen 

Etablering- och arbetsmarknadsavdelningen  
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§ 186 Dnr 2018-000242  

Motion om torghandel i Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 juni 2018, § 86, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om torghandel i 

Åseda.       

Den 9 april, § 78, gav kommunstyrelsen samhällsserviceförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med 

svar senast augusti 2019.     

Samhällsserviceförvaltningens svar 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019 § 193 att flytta 

konstinstallationen De fem elementens pyramid från Sillakröken till 

Åkröken vid kyrkan.  

Beslutet innebär att motionen anses vara genomförd.  

Samhällsserviceförvaltningen anser att torghandel är en god idé, men 

utredning bör ske mot gällande lagstiftning för försäljning och 

livsmedelshållning. Det bör även utredas om det finns intresse från lokala 

näringsidkare att bedriva torghandel.       

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 238: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen 

besvarad.  

2. Kommunstyrelsen uppdrar åt samhällsserviceförvaltningen att 

utreda möjligheter för torghandel vid Sillakröken.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.   

Beslutsunderlag 

Motion om torghandel i Åseda 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 238 
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Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 187 Dnr 2018-000281  

Motion gångbana från A-plast till badet i Älghultssjön 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september år 2018, § 107, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion gångbana från A-plast 

till badet i Älghultssjön. 

Den 9 april år 2019, § 83, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda motion gångbana från A-plast till badet i 

Älghultssjön och återkomma till kommunstyrelsen med svar senast 

november år 2019.     

Motionären föreslår i sin motion att kommunen påtalar hos trafikverket 

vikten av att prioritera en gångväg från busshållplatsen vid A-plast längs 

med vattnet till badplatsen i Älghultssjön. 

Uppvidinge kommun har inte möjlighet att själv påverka vägen då 

trafikverket äger den. Samhällsserviceförvaltningen delar motionärens 

förslag om att påtala hos trafikverket vikten av att prioritera en gångväg. 

Tekniska utskottet beslutade den 6 maj 2019, § 13, att ge tekniska 

avdelningen i uppdrag att påtala hos trafikverket vikten av att prioritera en 

gångväg vid busshållplatsen A-plast.             

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 239: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige bifalla motionen.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Motion gångbana från A-plast till badet i Älghultssjön 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 239 

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 188 Dnr 2018-000280  

Motion Hyggesfritt skogsbruk intill Uppvidinges 
samhällen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 september 2018, § 106, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion Hyggesfritt skogsbruk 

intill Uppvidinges samhällen.               

Motionären föreslår att man tar fram en policy för hur kommunen sköter 

samhällsnära kommunal skog på ett om möjligt, hyggesfritt sätt, så att 

vackra strövområden påverkas mindre av skogsskötseln. 

Som del av Uppvidinge kommuns nya översiktsplan ingår riktlinjer för 

Landsbygd och miljö – skogsbruk. Av arbetsmaterialet framgår på sidan 7 

punkt 2 följande: 

De tätortsnära skogarna är särskilt viktiga att sköta på ett sätt så det uppstår 

både rekreationsvärden och områden med stor biologisk mångfald. Den 

långsiktiga inriktningen av dessa skogar är att det i huvudsak tillämpas ett 

hyggesfritt skogsbruk genom blandning, luckhuggning och skärmar. 

Därigenom får kommunen inte några kala områden och människor kan 

uppleva skogskänslan som finns kvar.       

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 240: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Motion Hyggesfritt skogsbruk intill Uppvidinges samhällen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 240 

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 189 Dnr 2019-000251  

Motion om kommunfullmäktiges januarisammanträde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen då kommunfullmäktigepresidiet 

avgör om sammanträden behövs.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 augusti 2019, § 100, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om 

kommunfullmäktiges januarisammanträde. 

Den 10 september år 2019, § 173, beslutade kommunstyrelsen att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma till kommunstyrelsen i november 2019. 

Motionen vill stryka kommunfullmäktiges januarisammanträde och att 

ingen utbildning heller ska hållas.  

Kommunfullmäktiges januarisammanträden har under de senaste 10 åren 

sällan protokollförts och den genomsnittliga ärendemängden är låg. I 

jämförelse mellan åren hanterades flest ärenden år 2014 (elva ärenden), följt 

av år 2009 (fyra ärenden). Under 2018 års januarisammanträde genomfördes 

en allmänpolitisk debatt och under 2019 års januarisammanträde 

genomfördes en utbildning. 

Vid revideringen av kommunfullmäktiges arbetsordning år 2016 infördes 

skrivelsen om att en allmänpolitisk debatt ska hållas 1 gång per år.  

Fullmäktige har även antagit (2016-02-23 § 5) regler för allmänpolitisk 

debatt i kommunfullmäktige. Av reglerna framgår att en allmänpolitisk 

debatt ska hållas 1 gång per år och ska hanteras som ett extra 

fullmäktigesammanträde på kvällstid.  

Kommunledningsförvaltningen prognostiserar en låg ärendemängd till 

kommunfullmäktiges sammanträde i januari 2020.  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 241: 

Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen då 

kommunfullmäktigepresidiet avgör om sammanträden behövs.  

Ekonomiska konsekvenser 

Motionen innebär besparing på 30 566 SEK. 
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Besparingen är beräknad på följande:  

Mat och catering, 7 409 SEK. 

(Genomsnittlig kostnad för ett sammanträde i Åseda, Alstermo, Lenhovda, 

Norrhult och Fröseke.) 

Lokalhyra, 2 257 SEK. 

(Genomsnittlig kostnad för ett sammanträde i Åseda, Alstermo, Lenhovda, 

Norrhult och Fröseke.) 

Reseersättningar, 3 400 SEK. 

(Genomsnittliga kostnader för reseersättningar beräknad på sammanträden 

mellan 1 januari till 30 september år 2019.) 

Arvodesersättningar kvällstid, 17 500 SEK.  

Personalkostnader, kostnader relaterade till utbildningsinsats och 

reseersättningar för gruppmöten är inte inräknade.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 241  

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 190 Dnr 2018-000262  

Motion inrätta en äldreombudsman 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens 

yttrande 2019-02-07, § 20.  

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 96, beslutade kommunfullmäktige att lämna motion 

inrätta en äldreombudsman till kommunstyrelsen för beredning. 

Den 31 oktober 2018 begärde kommunstyrelsen, genom ordförande, ett 

yttrande över motionen från socialnämnden.  

Den 7 februari 2019, 20, beslutade socialnämnden att överlämna följande 

yttrande: 

"I motionen "Inrätta en äldreombudsman" menar UppvidingeModeraterna 

att det behövs en person som är opartisk för att tillvarata de äldres och 

anhörigas intressen, frågor och behov. Även granskning av äldreomsorgen 

föreslås ingå i uppdraget.  

Idag ansvarar biståndshandläggarna för uppsökande verksamhet för 

personer som fyller 80 år under året och som inte har några insatser från 

kommunen. I biståndshandläggarnas uppdrag ingår att bistå med 

information kring kommunens olika insatser. Det finns även möjlighet 

kontakta biståndshandläggarna för att rådgöra och ställa frågor. En anställd 

anhörigsamordnare finns som arbetar med anhörigstöd. I anhörigstödet 

erbjuds idag hjälp med att förmedla kontakter inom kommunen, 

stödgrupper och föreläsningar.  

Det finns en funktion "Tyck till" som kommunen erbjuder. Syftet är att ge 

alla medborgare i kommunen, även anställda och anhöriga, möjlighet att 

lämna klagomål och synpunkter. Socialförvaltningen arbetar kontinuerligt 

med hanteringen av synpunkter och klagomål. Detta för att utveckla och 

förbättra verksamheterna.  

Inom socialförvaltningen finns en Socialt ansvarig samordnare med 

uppdrag att säkerställa kvalité inom det sociala området. Motsvarande 

funktion finns även inom hälso- och sjukvården, Medicinskt ansvarig 

sjuksköterska. Utöver detta finns en Utvecklingsledare med uppdrag att 

arbeta med kvalitetssäkring.  
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Årligen gör Utvecklingsledaren och Medicinskt ansvarig sjuksköterska 

granskningar av särskilda boende i både kommunal- och privat regi.  

Uppvidinge kommun har ett kommunalt pensionärsråd (KPR) som består 

av företrädare från pensionärsorganisationer och representanter från 

kommunen. I reglementet för det kommunala pensionärsrådet står det att: 

• Pensionärsrådet skall förstärka inflytandet i alla frågor som gäller 

äldre. 

• Pensionärsrådet skall medverka vid förberedelser för upphandling 

av vårdgivare. 

• Pensionärsrådet skall verka för att pensionärernas frågor beaktas i 

styrelsens och nämndernas verksamhetsplanering. 

• Pensionärsrådet kan initiera nya pensionärsfrågor i styrelsen, 

nämnder och förvaltningar. 

• Pensionärsrådet skall vara ett remissorgan i frågor som rör 

pensionärerna. 

• Pensionärsrådet skall vara ett forum för opinionsbildning och 

kunskapsspridning. 

• Pensionärsorganisationernas representanter har i rådet möjlighet att 

aktivt arbeta för förändringar i den kommunala verksamheten. De 

kan informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av det 

serviceutbud som berör äldre.  

Funktionen som efterfrågas i motionen finns redan idag inom olika 

professioner och genom kommunala pensionärsrådets organisation. Således 

uppfylls behovet att opartisk tillvarata de äldres och anhörigas intressen."  

PRO Älghult har inkommit med yttrande: 

"Själva iden är bra men behövs det verkligen en ny heltidstjänst. En del av 

de arbetsuppgifter som framkommer i motionen ligger redan idag på 

personalen i socialförvaltningen."  

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 245: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med 

hänvisning till socialnämndens yttrande 2019-02-07, § 20.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion inrätta en äldreombudsman 

Socialnämnden § 20 20190207 - Motion inrätta en äldreombudsman 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 245 

Protokollsutdrag Älghults pensionärsförening 21 januari 2019 

Beslutet skickas till 

Motionär 

Socialnämnden 
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§ 191 Dnr 2018-000252  

Motion gällande försörjningsstödet samt hyra på 
autogiro 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till socialnämndens 

yttrande 2019-02-07, § 19.     

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 94, beslutade kommunfullmäktige att lämna motion 

gällande försörjningsstödet samt hyra på autogiro till kommunstyrelsen för 

beredning. 

Den 31 oktober 2018 begärde kommunstyrelsen, genom ordförande, ett 

yttrande över motionen från socialnämnden.  

Den 7 februari 2019, § 19, beslutade socialnämnden att överlämna följande 

yttrande: 

"I handläggning av försörjningsstöd utgår socialsekreterare ifrån "Riktlinjer 

för ekonomiskt bistånd" som är godkännda och fastställda av 

Socialnämnden i Uppvidinge kommun 160609. Enligt riktlinjerna ska varje 

aktuellt hushåll registreras i verksamhetssystemet. Ett hushåll består av 

vuxna (ensamstående, samboboende, gifta eller registrerade partner) och de 

barn för vilka vuxna i hushållet är försörjningsskyldiga. I dem fall 

samhörigheten består av:  

• en kvinna och en man så registreras alltid kvinnan som hushållsledare 

(registerledare), 

• två kvinnor eller två män registreras alltid den äldste som registersledare. 

Försörjningsstöd betalas via SUS-system som är kopplat till registerledare 

vilket innebär att bistånd i huvudsak automatik betalas till kvinnan i 

familjen.  

I fall det föreligger särskilda omständigheter, som bedöms individuellt, kan 

bistånd betalas ut via en kontoinsättning till den andre vuxne i familjen. 

Skälen till utbetalningen behöver dock tydliggöras och dokumenteras.  

Hyra på autogiro  

Socialnämnden i sina bedömningar kring rätten till bistånd enligt 

Socialtjänstlagen behöver ta hänsyn till dem övergripande målen och 

grundläggande värderingarna för socialtjänstens samtliga verksamheter 
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som fastställs i portalparagraf (1 kap. 1 §) Socialtjänstlagen. Enligt den ska 

socialtjänsten främja människors ekonomiska och sociala trygghet, 

jämlikhet i levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet på 

demokratins och solidaritetens grunder. Insatserna ska inriktas på att 

frigöra och utveckla enskildes och gruppers egna resurser, under 

hänsynstagande till människors ansvar för sin och andras situation. 

Socialtjänstens arbete ska bygga på respekt för människors rätt till 

självbestämmande och integritet.  

Försörjningsstöd är en insats som är resultat av ett bistånd enligt 

Socialtjänstlagen. Insatsen avses täcka en viss mininivå för regelbundet 

återkommande kostnader som de flesta har för att klara sitt uppehälle. 

Biståndet är individuellt behovsprövat men har i viktiga delar 

standardiserats (riksnorm och skäliga kostnader, inklusive hyra). 

Försörjningsstöd är tänkt som det yttersta skyddsnät för den som inte själv 

kan tillgodose sina behov vilket innebär att den enskilde måste utnyttja alla 

de möjligheter som normalt står till buds. Den som kan arbeta är skyldig att 

söka arbete samt söka andra former av bidrag som finns inom 

socialförsäkringssystemet. Detta skall göras innan försörjningsstöd beviljas.  

Biståndet beviljas till en enskilde som uppfyller krav och förutsättningar 

som framgår från regelverket. Den enskilde har endast rätt till bistånd om 

han eller hon inte själv kan tillgodose sitt behov eller kan få det tillgodosett 

på annat sätt och det ankommer i första hand på den enskilde att själv 

försöka bidra till sin försörjning, tillgodose sina behov och planera sin 

ekonomi.  

Det framgår från regelverket och praxis att Socialnämnden inte får, 

uppställa andra krav än de som framgår av gällande rätt och om en 

enskilde uppfyller dem gällande kraven beviljas biståndet. Därefter har den 

enskilde stor frihet att själv bestämma hur försörjningsstödet används och 

detta utifrån principer om integritet, självbestämmande och eget ansvar.  

I detta ingår även frihet att välja på vilket sätt hen betalar sina räckningar 

och vilka avtal hen åtar sig i samband med betalningar. Autogiro är ett av 

några tillgängliga sätt att betala räkningar och erbjuds av mottagare till 

betalningar. Detta är frivilligt. Socialtjänsten kan ha en dialog med den 

enskilde kring fördelarna med denna möjlighet men detta får inte ställas 

som en motprestation till rätten till bistånd gällande hyran.  

Enligt ovan, anses kravet gällande hyran på autogiro, inte vara 

överstämmande med lagstiftarens intentioner med socialtjänstens mål och 

värderingar samt syftet med försörjningsstöd."  
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Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 244: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige avslå motionen med 

hänvisning till socialnämndens yttrande 2019-02-07, § 19.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion gällande försörjningsstödet samt hyra på autogiro 

Socialnämnden § 19 20190207 - Motion gällande försörjningsstödet samt 

hyra på autogiro 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 244 

Beslutet skickas till 

Motionär 

Socialnämnden 
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§ 192 Dnr 2017-000403  

Motion om genomlysning av den kommunala 
organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige bifaller motionen, 

2. motionen genomförs i samband med uppdraget Översyn av bolag 

och kommunstyrelsens organisation, kommunfullmäktiges beslut 

2019-06-25 § 83.  

Sammanfattning av ärendet 

Bjarne Svensson (S) lämnade in en den 13 november 2017 om genomlysning 

av den kommunala organisationen. 

I motionen föreslås: 

”Att en inventering görs av befintlig organisation inom samtliga 

verksamhetsområden. 

Att en analys av ovanstående görs i syfte att optimera den sammanvägda 

kommunala verksamheten och lägga fram förslag på eventuella justeringar.  

Att ovanstående genomförs med Delaktighet som ledord. ”  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 november 2017, § 134, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 246: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige 

1. Bifalla motionen, 

2. motionen genomförs i samband med uppdraget Översyn av bolag 

och kommunstyrelsens organisation, kommunfullmäktiges beslut 

2019-06-25 § 83.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om genomlysning av den kommunala organisationen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 246 
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Beslutet skickas till 

Motionär 

Utvecklingsstrateg 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

66(68) 

Sammanträdesdatum 

2019-11-26 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 193 Dnr 2018-000046  

Motion om bostadsbyggande 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) lämnade den 13 februari 2018 in en motion om 

bostadsbyggande. 

I motionen föreslår Margareta att: 

"Kommunen ser till att det byggs ett antal småhus/radhus/villor, som sedan 

hyrs ut, alt. säljs”. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 februari 2018, § 11, och 

beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.   

Kommunstyrelsen beslutade den 10 april 2018, § 62, att remittera motionen 

till AB Uppvidingehus för yttrande senast i augusti 2018. 

Richard Gustafsson på Uppvidingehus svarar att ”Uppvidingehus bygger 

redan par- och radhus och vi hyr ut. Exempelvis Alstermo, Älghult 

byggstart inom kort och Åseda ut på anbud inom kort.” 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 250: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om bostadsbyggande 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 250 

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 194 Dnr 2018-000021  

Motion om att digitalisera Uppvidinge kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Ingemar Hugosson (C) lämnade den 9 januari 2018 in en motion om att 

digitalisera Uppvidinge kommun.  

I motionen föreslår Ingemar att kommunfullmäktige inrättar ett politiskt 

styrt digitaliseringsråd. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 27 februari 2018, § 12, och 

beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunstyrelsen beslutade den 4 april 2018, § 63, att ge kommunlednings-

förvaltningen i uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommun-

styrelsen med förslag till beslut senast i juni 2018. 

Det pågår ett arbete med att ta fram en struktur för ett digitaliseringsråd. 

Rådets arbetsformer eller sammansättning är ännu inte beslutat. 

Kommunfullmäktige antog en kommunövergripande digitaliseringsstrategi 

den 28 maj 2019, § 64.    

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 248: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse motionen besvarad.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion om att digitalisera Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 248 

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 195 Dnr 2019-000322  

Kostverksamhetens taxor 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar förslag till avgifter för kostverksamheten 2020 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomiavdelningen har utarbetat förslag till avgifter för 

kostverksamheten 2020. 

Kostenheten tillämpar självkostnadsprincipen vilket innebär att 

kostnaderna för produktion av måltiderna ska betalas av köpare. Både 

livsmedelspriserna och lönenivåerna beräknas öka inför 2020. Förslaget 

innebär att måltidsavgifterna ökar med 3 procent. När det gäller avgifter 

där kontantinköp förekommer har avgiften avrundats neråt/uppåt till jämna 

kronor. Förslaget kräver fortsatt rationaliseringsarbete inom 

kostverksamheten.   

De föreslagna avgifterna framgår av bilaga. 

Kommunstyrelsens beslut 2019-11-12 § 257: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta förslag till avgifter för 

kostverksamheten 2020.  

Ekonomiska konsekvenser 

En höjning av avgifterna med 3 procent ger en intäktsökning med ca 750 

tusen kronor.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla kommunstyrelsens 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.      

Beslutsunderlag 

Bilaga ”avgifter för kostverksamheten 2020”   

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-11-12 § 257 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder 

Ekonomichef 

Kostchef 

  




