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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Niklas Jonsson (S) 

Bodil Fager Bergqvist (S) 

Kent Bergqvist (S), som tjänstgörande ersättare för Peter Danielsson (S) 

Marie Hammarström (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Jan Wernström (S) 

Åke Axelsson (S) 

Jim Johansson (S) 

Anette Vallentin (S) 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Bjarne Svensson (S) 

Jerker Blomqvist (M) 

Anders Käll (M) 

Margareta Schlee (M) 

Carl Krekola (M) 

Ann-Sofie Olofsson (C), som tjänstegörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 

Frida Sundqvist Hall (C), som tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C) 

Erik Ragnarsson (C), som tjänstgörande ersättare för Viktoria Birgersson (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Thomas Lindberg (C) 

Sadiq Sahal (C) 

Magnus Gustavsson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Mikaela Gross (V) 

Matthias Sjöberg (V) 

Per Danhall (SD), som tjänstgörande ersättare för Mattias Karlsson (SD) 

Simon Bring (SD) 

Hanne Geiger (SD), som tjänstgörande ersättare för Richard Revelj (SD) 

Anders Ljungkvist (SD) 

Kerstin Ljungkvist (SD), 2:e vice ordförande 

Andreas Preschel (SD) 

Robert  Fredriksson (SD) 

Kent Helgesson (LBO) 

Roger Karlsson (LBO) 

Peter Skog Lindman (S), Ordförande 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Lars Engqvist, tillförordnad kommunchef 

Alexander Arbman, nämndsekreterare 

Patrik Ivarsson, tillförordnad samhällsservicechef § 56 

Silja Savela, ekonomichef § 57 

Niklas Jansson, IT-chef § 64 

Ted Karlsson, VD Uppcom AB § 64 

Övriga Benny Jarhall, revisor, § 55 
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§ 53 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Niklas Jonsson (S) och Anders Käll (M) till justerare.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ljungqvist (SD) yrkar att Niklas Jonsson (S) och Anders Käll (M) 

väljs 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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§ 54 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund år 2019             

Sammanfattning av ärendet 

På kommunfullmäktiges sammanträde den 23 april 2019 ställdes en frågas 

avseende kamratstödjare och huruvida det finns något stipendium/aktivitet 

för kamratstödjare. Frågeställaren närvarar inte vid fullmäktige, och 

därmed kommer ärendet tas upp vid fullmäktiges kommande 

sammanträde. 

ställer två frågor till kommunfullmäktige. Första frågan 

avser en fastighet i kommunen och hur mycket det kostat kommunen. 

Andra frågan avser rykten som sprids gällande nedläggning av skola i 

Älghult. 

Niklas Jonsson (S) ber att få återkomma med svar till kommunfullmäktiges 

kommande sammanträde. 

Jan Wernström (S) svarar att inga politiska beslut är fattade i frågan om 

nedläggning av skola i Älghult. 

 ställer en fråga avseende bygglovsavgift i Uppvidinge 

kommun och huruvida det är rimligt att Uppvidinge kommun får betala 

likvärdig kostnad som en storstadskommun för ändring av 

användningsområde i lika stor lokal. 

Kommunfullmäktige ber om att få återkomma med svar till fullmäktiges 

kommande sammanträde.                     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2019-04-23 § 35  
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§ 55 Dnr 2019-000074  

Information från revisorerna              

Sammanfattning av ärendet 

Benny Jarhall, revisor, informerar om revisionens arbete och 

revisionsplanen för år 2019.                           
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§ 56 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar            

Sammanfattning av ärendet 

Information från chef för samhällsserviceförvaltningen.                           
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§ 57 Dnr 2019-000150  

Information om budget 2020 och verksamhetsplan 
2021-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner informationen.          

Sammanfattning av ärendet 

Silja Savela, ekonomichef, informerar på fullmäktiges sammanträde om 

budgetberedningens arbete med budgetförutsättningarna. Silja tar även upp 

planeringen för budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta godkänna 

informationen och finner att kommunfullmäktige beslutat godkänna 

informationen.               
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§ 58 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner             

Sammanfattning av ärendet 

Inga motioner har lämnats in till kommunfullmäktige.                             
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§ 59 Dnr 2019-000102  

Anmälan av medborgarförslag            

Sammanfattning av ärendet 

Inga medborgarförslag har inkommit till fullmäktige.                             
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§ 60 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation              

Sammanfattning av ärendet 

Ingen interpellation har inkommit till fullmäktige.                              
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§ 61 Dnr 2019-000085  

Fråga från förtroendevald            

Sammanfattning av ärendet 

Ingen inlämnad fråga från förtroendevald har inkommit till fullmäktige.                               
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§ 62 Dnr 2019-000169  

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
Kommunfullmäktige  

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Entlediga Susanne Eriksson Andersson (V) från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige 

2. Hemställa hos länsstyrelsen om en ny sammanräkning      

Sammanfattning av ärendet 

Susanne Eriksson Andersson (V) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

Fullmäktige ska fatta beslut om att entlediga Susanne Eriksson Andersson 

(V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och hemställa hos 

länsstyrelsen om en ny sammanräkning.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Susanne Eriksson 

Andersson (V) från uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige och 

hemställa hos länsstyrelsen om en ny sammanräkning. Ordförande finner 

att kommunfullmäktige beslutat så.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige, 2019-04-17 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 
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§ 63 Dnr 2016-000076  

Jämställdhetsplan 2016-2018, Uppvidinge Kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Jämställdhetsplanen för 2016-2018 utgår från Diskrimineringslagens 

tidigare krav och innefattar fyra huvudmål utifrån områdena 

arbetsförhållanden, föräldraskap, trakasserier och rekrytering. I planen 

framgår vilka åtgärder som krävs samt på vilket sätt arbetsgivaren ska 

arbeta för att sträva mot en jämställd arbetsplats. Planen gällde till och med 

2018-12-31 och har följts upp.  

Diskrimineringslagen förändrades 2017 och det finns numera inte längre 

krav att arbetsgivare ska upprätta jämställdhetsplaner. Uppvidinge 

kommun arbetar utifrån Diskrimineringslagens nuvarande krav på 

arbetsgivare.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Uppföljning jämställdhetsplan Uppvidinge kommun 2016-2018 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-07 § 91  

Beslutet skickas till 

Personalchef 
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§ 64 Dnr 2019-000151  

Digitaliseringsstrategi 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar framtagen digitaliseringsstrategi.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tillsammans med Uppcom och externa 

konsulter från ATEA tagit fram en strategi för kommunens fortsatta arbete 

gällande digitalisering.  

Strategin är ett styrdokument för tydliggörande av önskad inriktning och 

målbild gällande digitalisering för att förbättra tjänsterna samt dialogen 

med medborgaren.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Digitaliseringsstrategi  

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-07 § 93   

Beslutet skickas till 

IT-chef 
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§ 65 Dnr 2017-000386  

Hemställan hos kommunfullmäktige gällande lokal 
tillredning av lunch på Björkåkra förskola, Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att samordna 

budgetberedningens kostutredningsförslag till en helhetssyn på 

kostorganisationen innan beslut ifråga tas.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 25 oktober 2017, § 90, beslutade Barn- och utbildningsnämnden att 

hemställa om att kommunfullmäktige beslutar att en försöksverksamhet 

med lokalt tillred lunch genomförs på Björkåkra förskola under perioden 

2018-01-01- 2019-12-31 med utvärdering under sista kvartalet 2019 av 

försöksverksamhetens inverkan på ekonomi, kvalitet och brukarnas 

upplevelse av måltidsverksamheten.  

Kommunfullmäktige beslutade den 28 augusti 2018, § 89, att en 

försöksverksamhet godkänns med lokalt tillredd lunch på Björkåkra 

förskola under perioden 2018-01-01-2019-12-31 med utvärdering under sista 

kvartalet 2019.  

I kommunfullmäktiges beslut framgår det att kommunfullmäktige ställer 

sig positiv till föreslagen försöksverksamhet under ett år under 

förutsättning att inga ombyggnationer eller investeringar krävs. 

Försöksverksamhetens kostnader ska rymmas inom befintlig budget för 

barn- och utbildningsnämnden. Krävs tilläggsanslag får barn- och 

utbildningsnämnden återkomma till kommunfullmäktige.  

Försöksverksamheten beräknades börja 2019-01-01 men på grund av att det 

inte fanns någon kock anställd förrän i februari på Björkåkra har det 

fördröjts. Förskolechef för Björkåkra informerade kostverksamheten i 

oktober 2018 om att de behöver fortsatt matdistribution under 2019 

eftersom köket på förskolan inte var anpassat. Efter beräkningar med 

ekonom kommer förskolans kostnader för kosten att minska med 115 000 kr 

varje år vid införandet av lokal tillredning av lunch. Björkåkras lokaler 

uppfyller samtliga krav på ett tillagningskök när fläktarna gjorts om samt 

det har införskaffats en separat diskbänk att hantera grönsaker vid. Det är 

inte tillåtet att ta in jordiga produkter i lokalerna eftersom det inte finns ett 

renseri, vilket kan lösas med att endast köpa in tvättade eller sköljda 

livsmedel och produkter.  
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Den 10 april 2019, § 32, beslutade barn- och utbildningsnämnden: 

Barn- och utbildningsnämnden hemställer att kommunfullmäktige avslutar 

försöksverksamheten med lokal tillredning av lunch Björkåkra förskola.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på återremiss för att samordna 

budgetberedningens kostutredningsförslag till en helhetssyn på 

kostorganisationen innan beslut ifråga tas. 

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

Sjöberg (V), Jan Wernström (S), Jim Johansson (S) och Sadiq Sahal (C) yrkar 

bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Tomas Lindberg (C) och Kent Helgesson (LBO) yrkar bifall till Christina 

Lindqvists (KD) yrkande.      

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om ärendet ska avgöras idag. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om fullmäktige ska återremittera ärendet i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner att fullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärs 

Ordförande klargör för kommunfullmäktige att JA-röst innebär att ärendet 

ska avgöras idag och NEJ-röst innebär att avgörandet inte sker idag. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Marie Hammarström (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Jim Johansson (S) X   
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Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ann-Sofie Olofsson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Per Danhall (SD) X   

Simon Bring (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Anders Ljungkvist (SD) X   

Kerstin Ljungkvist (SD) X   

Andréas Preschel (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LBO)  X  

Roger Karlsson (LBO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

21 röstade JA, 14 röstade NEJ 
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Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss.         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag barn- och utbildningsnämnden 2019-04-10 § 32 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-07 § 97  

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 66 Dnr 2018-000243  

Motion om lägenhetshyror för privata aktörer  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.        

Sammanfattning av ärendet 

I en motion om lägenhetshyror för privata aktörer föreslås 

kommunfullmäktige besluta att möjliggöra för hyresvärdarna ”att få sina 

berättigade och överenskomna hyror från nysvenskar med 

integrationsbidrag direktreglerade från bidragsutbetalningskontona inför 

varje månadsskifte”.  

Motionärens förslag är inte förenligt med Socialtjänstlagen (SoL).  

Ekonomiskt bistånd betalas ut till berörd individ, som själv svarar själv för 

sina olika privata ekonomiska åtaganden, exempelvis bostadshyra. 

Kommunen kan inte använda det ekonomiska biståndet för att direkt med 

olika marknadsaktörer reglera individernas ekonomiska förbindelser.  

Därför föreslår kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsen 

föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan beslut i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Motion om lägenhetshyror för privata aktörer 

Komplettering motion 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-07 § 98  

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 67 Dnr 2019-000139  

Årsredovisning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
år 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner förbundets årsredovisning för 2018 och 

beviljar direktionen för Kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.       

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun är tillsammans med Lessebo och Tingsryds 

kommuner medlemmar i kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg.  

Direktionen för kommunalförbundet har överlämnat årsredovisning för 

verksamhetsåret 2018. Verksamhetens nettokostnader uppgår till 40,8 

miljoner kronor. Det ekonomiska resultatet för året uppgår till minus 1,6 

miljoner kronor, vilket innebär att förbundet inte lever upp till 

kommunallagens krav på en ekonomi i balans. Det negativa resultatet ska 

återställas inom en treårsperiod. Av förbundets protokoll, 2019-03-06, § 9, 

beslutspunkt 5, framgår att plan för återställande tas fram i samband med 

utarbetande av handlingsprogram för perioden 2019-2022.  

Revisionen har granskat kommunalförbundets verksamhet och 

årsredovisning för 2018 och tillstyrker att direktionen beviljas ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2018 samt att förbundets årsredovisning godkänns.         

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för kommunalförbundet Räddningstjänst Östra Kronoberg 

2018 

Protokoll, Förbundsdirektionen § 8/2019 

Revisionsrapport, Granskning av årsredovisning 2018 

Revisionsberättelse 2018 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-07 § 101   
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Beslutet skickas till 

Räddningstjänst Östra Kronoberg 
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§ 68 Dnr 2018-000425  

Handlingsplan för intern kontroll 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner handlingsplanerna för intern kontroll 2019 

för nämnder och styrelser.         

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt Regler för 

intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala 

bolagen årligen ska anta en plan för granskning och uppföljning av den 

interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag har överlämnat 

handlingsplan för 2019.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-05-07 § 109 

Handlingsplan för intern kontroll 2019 för:  

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Lönenämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

AB Uppvidingehus 

UppCom AB    

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder och kommunala bolag 
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§ 69 Dnr 2019-000167  

Översyn av regler för exploatering av mark 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för 

exploatering av mark.          

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 

kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över regler för 

exploatering av mark och återkomma till kommunstyrelsen hösten 2019. 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade den 30 april 2019, § 10, att 

föreslå att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge 

kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler för exploatering av mark.       

Kommunstyrelsen beslutade den 7 maj 2019-05-07, § 112, att föreslå 

kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i uppdrag att se över regler 

för exploatering av mark.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att fullmäktige beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-05-07 § 112 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 70 Dnr 2019-000120  

Meddelande till Kommunfullmäktige             

Sammanfattning av ärendet 

Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktige 2019-05-28: 

Protokollsutdrag socialnämnden § 89/2019 - Rapportering av ej verkställda 

gynnade beslut enligt socialtjänstlagen och lagen om stöd och service till 

vissa funktionshindrade, kvartal ett år 2019 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen § 92/2019 – Tillsättning av t.f. 

kommunchef                  

Underlag 

Förteckning över meddelanden, 2019-05-17   

  

 




