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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Niklas Jonsson (S) 
Bodil Fager Bergqvist (S) 
Peter Danielsson (S) 
Marie Linnér Hammarström (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Jan Wernström (S) 
Åke Axelsson (S) 
Jim Johansson (S) 
Anette Vallentin (S) 
Lars-Erik Hammarström (S) 
Bjarne Svensson (S) 
Fredrik Pettersson (M), tjänstgörande ersättare för Jerker Blomqvist (M) 
Anders Käll (M) 
Margareta Schlee (M) 
Carl Krekola (M) 
Patrik Davidsson (C) 
Frida Sundqvist Hall (C), tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C)  
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), tjänstgörande ersättare för Mattias Karlsson (SD) 
Simon Bring (SD) 
Richard Revelj (SD) 
Anders Ljungkvist (SD) 
Kerstin Ljungkvist (SD), 2:e vice ordförande 
Lars-Gunnar Vsnesson (SD), tjänstgörander ersättare för Andreas Preschel (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 
Kent Helgesson (LPo) 
Roger Karlsson (LPo) 
Peter Skog Lindman (S), Ordförande 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Emma Majlöv Modig, kommunssekreterare 
Lars Engqvist, tillförordnad kommunchef 
Karin Holst, chef miljö- och byggnadsförvaltningen, § 36 
Annie-Lie Jarhult, chef socialförvaltningen, § 36 

Övriga  Per Ragnarsson, revisor, § 37 
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§ 34 Dnr 2019-000065  

Val av justerare  
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Niklas Jonsson (S) och Anders Käll (M) som 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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§ 35 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund år 2019 
Sammanfattning av ärendet 

 ställer en fråga avseende kamratstödjare och huruvida det 
finns något stipendium/aktivitet för kamratstödjare.  

Margareta Schlee (M) ber att få återkomma med svar till 
kommunfullmäktiges kommande sammanträde.  
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§ 36 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar 
Sammanfattning av ärendet 
Information från chef för miljö- och byggnadsförvaltningen och chef från 
socialförvaltningen.     
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§ 37 Dnr 2019-000074  

Information från revisorerna 
Sammanfattning av ärendet 
Per Ragnarsson, revisor, informerar om revisionens arbete.  
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§ 38 Dnr 2019-000085  

Fråga från förtroendevald 
Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Kent Helgesson (LPo) till kommunstyrelsens 
ordförande Niklas Jonsson (S). Kent Helgesson (LPo) frågar varför det finns 
två protokoll från kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12. 

Niklas Jonsson (S) svarar att det blir två protokoll från ett sammanträde när 
en paragraf justeras omedelbart.  

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
10(35) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 39 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner 
Sammanfattning av ärendet 
Inga motioner har lämnats in till kommunfullmäktige.      

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
11(35) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 40 Dnr 2019-000102  

Anmälan av medborgarförslag 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Medborgarförslag placering av polis i gamla banklokalen vid 
Lenhovda centralort får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för 
beredning och beslut.  

2. Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till kommunfullmäktige får 
ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.     

3. Medborgarförslag placering av polisiär verksamhet i gamla 
banklokalen vid Lenhovda Centralort får ställas och lämnas till 
kommunstyrelsen för beredning och beslut.     

4. Medborgarförslag etablera polisiär och annan av samma art 
närliggande verksamhet i Swedbanks tidigare lokaler på Storgatan 
Lenhovda får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för beredning 
och beslut.        

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgarförslag: 

1. Medborgarförslag placering av polis i gamla banklokalen vid 
Lenhovda centralort, dnr  

2. Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till kommunfullmäktige, 
dnr  

3. Medborgarförslag placering av polisiär verksamhet i gamla 
banklokalen vid Lenhovda Centralort, dnr  

4. Medborgarförslag etablera polisiär och annan av samma art 
närliggande verksamhet i Swedbanks tidigare lokaler på Storgatan 
Lenhovda, dnr KS    

Beslutsgång 
Propositions 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag placering av 
polis i gamla banklokalen vid Lenhovda centralort får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 
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Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslaget kan lämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2  

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag bjuda in 
Föreningen Vi till kommunfullmäktige får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslaget kan lämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag placering av 
polisiär verksamhet i gamla banklokalen vid Lenhovda Centralort får ställas 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslaget kan lämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 4 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag etablera 
polisiär och annan av samma art närliggande verksamhet i Swedbanks 
tidigare lokaler på Storgatan Lenhovda får ställas och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslaget kan lämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-04-12   

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 41 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation 
Sammanfattning av ärendet 
Ingen interpellation har inkommit till kommunfullmäktige.     
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§ 42 Dnr   

Medborgarförslag Bjud in till invånardialog 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till motion om att 
webbsända kommunfullmäktige samt att upprätta en medborgarpanel.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 26 februari 2019, § 4, beslutade kommunfullmäktige att till 
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, medborgarförslag Bjud in till 
invånardialog 

På kommunstyrelsens sammanträde 2019-04-09, § 71, framkom följande: 

Den 30 oktober 2018, § 118, behandlade och avslog kommunfullmäktige 
vänsterpartiets motion om att webbsända kommunfullmäktige samt att 
upprätta en medborgarpanel.  

I sammanfattning av ärendet i protokollet, § 118, avseende inrättandet av 
medborgarpanel anges följande: 

”Medborgarna har idag ett flertal möjligheter att påverka vilka beslut som 
fattas: 

1. Genom allmänna val väljer medborgarna sina representanter till 
kommunfullmäktige. Partiernas mandatförhållanden ska därför återspegla 
invånarnas åsikter i olika frågor. Om en medborgarpanel utses och som får 
inflytande över politiska beslut kan det innebära att demokratin naggas i 
kanten. Det är svårt att bedöma hur urvalet av representanter ska ske så att 
det proportionellt återspeglar folkviljan i kommunen. Det förutsätts att 
partiernas olika mandatförhållanden återspeglar medborgarnas vilja i olika 
frågor. 

2. Invånarna kan yttra sig när översikts- och detaljplaner ska beslutas. Det 
innebär att det redan idag finns möjligheter till påverkan. 

3. Ett tredje sätt att påverka kommunen är att lämna in medborgarförslag. 
Om förslaget vinner majoritet i beslutande nämnd får det genomslag i 
kommunens verksamhet. 

Kommunledningsförvaltningens bedömning är att medborgaren idag har 
flera möjligheter att torgföra sina åsikter. Indirekt via sina representanter i 
kommunfullmäktige och direkt via medborgarförslag och yttranden i 
samband med samråd av olika planer. Tillsättandet av en medborgarpanel 
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kan innebära ett inflytande som är större än folkviljan i olika frågor. Detta 
är tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv.”      

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 71, att föreslå 
kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till 
motion om att webbsända kommunfullmäktige samt att upprätta en 
medborgarpanel.            

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-09 § 71 

Medborgarförslag bjud in till invånardialog     

Beslutet skickas till 
Förslagställaren 
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§ 43 Dnr 2018-000403  

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och 
pension för förtroendevalda (OPF-KL) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Anta OPF-KL 18 att gälla för förtroendevalda.  

Protokollsanteckning 
Kent Helgesson (LPo) Instämmer med Patrik Davidssons (C) yrkande att 
anta OPF-KL 18 med justering att kapitel 2 ”omställningsstöd ”stryks.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet då en redovisning av 
de beslut och åtaganden som finns i enlighet med OPF-KL 14 efterfrågas 
samt en redovisning av i vilken instans det tagits. 

OPF-KL 14 antogs i kommunfullmäktige 2014-08-26 § 83. Omställningsstöd 
i enlighet med OPF-KL har sedan dess utbetalats till en förtroendevald. 
Utbetalning skedde under nio månader under perioden juni 2018 till 
februari 2019. Totalt utbetalt belopp är 337 707 kronor brutto. Utöver 
beloppet har sociala avgifter tillkommit för kommunen med totalt 106 107 
kronor för hela perioden.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Davidsson (C) yrkar avslag till kommunstyrelsen förslag men bifall 
till att anta OPF-KL 18 med justering att kapitel 2 "omställningsstöd" stryks. 

Christina Lindqvist (KD) och Sverigedemokraterna yrkar bifall till Patrik 
Davidsson (C) yrkande.  

Mattias Sjöberg (V), Moderaterna och Åke Axelsson (S) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag. 

Landsbygdspartiet yrkar att tillämpningsanvisningar och klarläggande av 
pensionsmyndighet görs. 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Mattias Sjöbergs (V), Moderaternas och Åke Axelssons (S) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Patrik Davidssons (C) yrkande. 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med Mattias 
Sjöbergs (V), Moderaternas och Åke Axelssons (S) yrkande.  

Votering begärs 

Ordförande klargör för kommunfullmäktige att JA-röst innebär bifall till 
Mattias Sjöbergs (V), Moderaternas och Åke Axelssons (S) yrkande, att NEJ-
röst innebär bifall till Patrik Davidssons (C) yrkande. 

Namn 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 Wernerström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Jim Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Erik Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Fredrik Pettersson (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Patrik Davidsson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  
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Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Per Danhall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (SD)  X  

Kerstin Ljungkvist (SD)  X  

Lars-Gunnar Svensson (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Roger Karlsson (LPo)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Totalt 18 17  

18 röstade JA, 17 röstade NEJ 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i 
enlighet med Mattias Sjöbergs (V), Moderaternas och Åke Axelssons (S) 
yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige bifaller Landsbygdspartiets 
yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige avslår landsbygdspartiets 
yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Landsbygdspartiets 
yrkande.   

Votering begärs 

Ordförande klargör för kommunfullmäktige att JA-röst innebär avslag, 
NEJ-röst innebär bifall. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   
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Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernerström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Jim Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Erik Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Fredrik Pettersson (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Patrik Davidsson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Thomas Lindberg (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Per Danhall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (SD)  X  
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Kerstin Ljungkvist (SD)  X  

Lars-Gunnar Svensson (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Roger Karlsson (LPo)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Totalt 18 17  

18 rösta JA, 17 röstade NEJ 

Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen avslagit 
Landsbygdspartiets yrkande. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelse protokoll 2019-04-09, § 53 

Kommunfullmäktige protokoll 2014-08-26, § 83   

Beslutet skickas till 
Personalchef 
HUL 
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§ 44 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn med 

tillhörande konsekvensbeskrivning av intentionen att inrätta två nya 
nämnder, samt att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni 
2019 med förslag till förändringar av nämndernas organisering och 
ansvar från 1 januari 2020. 

2. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning av 
Uppvidinge kommuns kommunala bolag och återkomma senast höst 
2019 med förslag till förändringar av bolagens organisering och ansvar.      

Protokollsanteckning 
Centerpartiet motiverar avslagsyrkandet med hänvisning till reservationen i 
kommunstyrelsen beslut den 9 april 2019, § 55: 

Då kommunen behöver prioritera sitt stora sparbeting bör vi inte öka våra 
kostnader genom att inrätta två nya politiska nämnder.   

Sammanfattning av ärendet 
Behov av översyn 

Kommunstyrelsen ser ett behov av att utreda sin politiska organisation 
utifrån viljan att ombilda dagens utskott (Tekniska utskottet och Kultur- och 
föreningsutskottet) till nämnder. 

Strävan är att utredning av en organisationsförändring ska skapa 
förutsättningar för bättre ledning, styrning, effektivitet och demokrati, för 
att därmed kommunens förmåga att möta ökade åtaganden med befintliga 
resurser. 

Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en förändring av den kommunala 
organisationen i syfte att utveckla och effektivisera densamma. 
Erfarenheterna från omorganisationen, ett fortsatt utvecklingsbehov och 
kommunstyrelsens ambition talar för att bolag, nämnds- och 
förvaltningsorganisation behöver ses över. 

 De politiska motiven till översynen är flera, bl.a. 

* Det finns ett behov av att förtydliga ansvar på politiker- och 
tjänstemannanivå. 
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* Det finns ett behov av att möta medborgarnas avtagande tillit till den 
kommunala organisationen genom att tydliggöra politiskt 
ansvarsutkrävande. 

* Det finns ett behov av att säkerställa en kostnadseffektiv och 
ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

* Det finns ett behov av att förstärka det koncerngemensamma perspektivet, 
att bolag, nämnder och förvaltningar tillsammans utgör Uppvidinge 
kommun. 

Trender i det kommunala uppdraget 

Det är viktigt att få en helhetssyn och att vitalisera den politiska 
organisationen och förvaltningen. En snabb förändringstakt i samhället, i 
kombination med ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer 
delvis nya eller andra krav på Uppvidinge kommun, dess förtroendevalda 
och tjänstemän. Exempelvis ökar den statliga styrningen, utan 
resurstillskott, vilket kan ge minskat handlingsutrymme. Samtidigt ställer 
medborgarna högre krav på offentlig service och välfärdstjänster. 
Kommuner konkurrerar om kompetens samtidigt som det ekonomiska 
läget blir tuffare. Digital teknik och IT blir mer omfattande och kan utgöra 
ett stöd i kommunens utveckling, men ställer också krav på en anpassad 
organisation. 

Inriktning för översynen 

Inriktningen för utredningen ska vara att utifrån den politiska intentionen 
att inrätta två nya nämnder (Teknisk nämnd samt Kultur och 
föreningsnämnd) föreslå en tydlig, sammanhängande, kostnadseffektiv 
modell för politisk styrning och en därtill anpassad förvaltnings- och 
tjänstemannaorganisation.  

Det är viktigt att organiseringen passar för en kommun av Uppvidinges 
storlek samt säkerställer bästa möjliga politiska representation och 
demokrati, samt att den är ekonomiskt hållbar. 

För att skapa goda förutsättningar för den politiska styrningen föreslås 
kommunstyrelsen få i uppdrag att se över nämndernas och bolagens 
organisation och återkomma till kommunstyrelsen med sina förslag senast i 
juni 2019 respektive höst 2019. 

Följande inriktning och frågor ska prövas och belysas i översynen 

Nämnder & förvaltning 
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* Undersöka förutsättningar för och konsekvenser av bildande av nya 
nämnder exempelvis ekonomiska, förvaltningsorganisatoriska och 
politiska. 

* Grundprincipen en nämnd - en förvaltning består i möjligaste 
utsträckning. 

* Ny förvaltningsorganisation skapas och bemannas med kompetens för att 
stödja och utföra de politiska uppdragen. 

* Konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet av ny 
nämnds- och förvaltningsorganisation. 

* Hur utvecklas förtroendet för kommunen i en ny organisation? 

* Hur bibehålls och skapas förutsättningar för ekonomi, effektivitet och 
kvalitet i det kommunala uppdraget i en ny organisation? 

* På vilket sätt skapar en ny nämnd- och förvaltningsorganisation bättre 
förutsättningar för förtroendevalda, medarbetare och medborgare? 

Kommunala bolag 

* Alternativ bolagsstruktur, ansvarsområden och organisering med 
konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet. 

* Hur får vi samordningsvinster mellan kommunala bolag och övrig 
förvaltning? 

* Hur stärker en ny bolagsstruktur ägarens (Kommunfullmäktiges) ledning 
och styrning av bolagen? 

Ekonomiska konsekvenser 
Översynen finansieras inom kommunstyrelsens ram. 
Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för bättre ledning, 
styrning och ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta 
ökade åtaganden med befintliga resurser.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Centerpartiet yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag. 

Robert Fredriksson (SD) yrkar återremiss med motivering: Då utredningen 
kräver resurser av egen personal yrkas en återremiss där utredningen är 
kostnadsberäknad. 

Margareta Schlee (M), Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Mattias 
Sjöberg (V), Niklas Jonsson (S) och Marie Hammarström Linnér (S) yrkar 
bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Christina Lindqvist (KD) och Kent Helgesson (LPo) yrkar bifall till 
Centerpartiets yrkande. 

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla Robert Fredrikssons 
(SD) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan avslå Robert Fredrikssons 
(SD) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslår Robert Fredrikssons (SD) 
yrkande. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Patrik Davidssons (C) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Margareta Schlee (M), Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Mattias 
Sjöberg (V), Niklas Jonsson (S) och Marie Hammarström Linnér (S) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Margareta Schlee (M), Anders Ljungqvist (SD), Åke Axelsson (S), Mattias 
Sjöberg (V), Niklas Jonsson (S) och Marie Hammarström Linnér (S) yrkande.      

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelens protokollsutdrag 2019-04-09, § 55     

Beslutet skickas till 
Chef för samhällsserviceförvaltningen  
Utvecklingsstrateg 
UppCom AB 
Uppvidingehus AB 
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och 
samhällsserviceförvaltningen  
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§ 45 Dnr 2019-000091  

Uppföljning av det kommunala ändamålet 2018 för 
helägda kommunala bolag 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Uppdrar åt kommunstyrelsen att inleda avveckling av UppMod AB. 

2. Uppdrar åt kommunstyrelsen att förvärva aktierna i AB 
Uppvidingehus och UppCom AB till det bokförda värdet av 
aktiekapitalet i respektive bolag.   

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt 
kommunallagen. Enligt kommunallagen (6 kap 9 §) ska kommunstyrelsen i 
årliga beslut för varje aktiebolag (som avses i 10 kap 2 §) pröva om den 
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit 
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen 
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet, 
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.  

De aktiebolag som omfattas av prövningen är kommunägda UppMod AB, 
och av UppMod AB ägda, AB Uppvidingehus och UppCom AB.  

Samtliga bolag har inkommit med redovisning om hur bolagens 
verksamhet under 2018 utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Av 
redovisningarna framgår att den verksamhet som bedrivits i AB 
Uppvidingehus AB och UppCom AB har varit förenlig med de fastställda 
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala 
befogenheterna. Vidare framgår det att den verksamhet som bedrivits i 
UppMod AB delvis uppfyller det kommunala ändamålet. Bolaget har inte 
fungerat tillfredsställande i rollen som en aktiv och intresserad ägare.   

Kommunledningsförvaltningen föreslår att moderbolaget UppMod AB 
avvecklas. Bolaget uppfyller inte de av ägaren givna direktiven och de skäl 
som angavs vid bildandet av bolagskoncernen, dnr 2013-000316, uppfylls 
inte heller. Motiveringen vid bildande av koncernen var att 
koncernbidragsregler skulle bli tillämpbara för att kvitta vinster och 
förluster mellan bolagen inom koncernen. Eftersom AB Uppvidingehus är 
ett allmännyttigt bostadsbolag finns det regler som begränsar möjlighet för 
värdeöverföring från bolaget. Sedan koncernbildningen har dessutom 
UppCom AB, som då hade upparbetade förluster, i stället varit ett 
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vinstdrivande bolag. Administration av en bolagskoncern kostar en del i 
både tid och pengar. 

UppMod AB äger aktierna i AB Uppvidingehus och UppCom AB. Förslaget 
innebär att aktierna förvärvas av kommunen så att alla tre bolagen ägs 
direkt av kommunen. Därefter ska UppMod AB avvecklas och 
avregistreras.  

Ekonomiska konsekvenser 
Förvärvet av aktierna kommer att generera en realisationsförlust på 2 650 
tusen kronor då aktierna i UppCom AB av skattemässiga skäl förvärvades 
av UppMod AB till ett högre värde än aktievärdet. Enligt kommunala 
redovisningsregler får värdet av aktier i kommunens redovisning inte 
uppgå till ett högre belopp än det bokförda värdet av aktiekapitalet. Vid 
koncernbildningen, då kommunens sålde aktierna till UppMod AB, 
redovisade kommunen en realisationsvinst på 2 650 tusen kronor.   

Genom avveckling av bolagskoncernen minskas driftkostnaderna med cirka 
200 tusen kronor per år genom minskade administrativa kostnader.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (LPo) och Magnus Gustavsson (C) yrkar bifall till 
kommunstyrelsens förslag.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kent 
Helgessons (LPo) och Magnus Gustavssons (C) yrkande och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Redovisning av kommunalt ändamål 2018, UppMod AB, 2019-03-05 

Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09, § 56 

Beslutet skickas till 
VD för UppMod AB, Lars Engqvist 

UppCom AB 

AB Uppvidingehus 

Ekonomichef 
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§ 46 Dnr 2019-000090  

Ansökan om utökat kommunalt borgensåtagande AB 
Uppvidingehus 
Kommunfullmäktiges beslut 

1. Såsom för egen skuld ingår borgen för AB Uppvidingehus 
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 miljoner 
svenska kronor, jämte därmed löpande ränta och kostnader.  

2. Uppdra åt kommunens firmatecknare att underteckna handlingar 
rörande borgen.  

Sammanfattning av ärendet 
AB Uppvidingehus ansöker om utökning av den kommunala 
borgensramen med 50 miljoner kronor. Efter utökningen kommer den 
kommunala borgensramen att vara 250 miljoner kronor. I dagsläget 
utnyttjar bolaget 110 miljoner kronor av den beviljade ramen på 200 
miljoner kronor.  

Ansökan sker med anledningen av prishöjningar, utökade byggplaner samt 
för att investeringsbidrag för delfinansiering vid nybyggnation inte lägre 
finns att söka.   

Ekonomiska konsekvenser 
Ett borgensåtagande är alltid en risk. AB Uppvidingehus har en välskött 
ekonomi och kommer i jämförelse med liknande allmännyttiga kommunala 
bostadsbolag även vid maximalt utnyttjande av borgensramen att ha en 
lägre belåningsgrad. Efterfrågan på bostäder i kommunen är fortsatt hög. 
Risken att bolaget inte ska klara av sina åtaganden bedöms i dagsläget som 
lågt.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Patrik Davidssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.  

Beslutsunderlag 
Ansökan om utökad borgensram Uppvidingehus, styrelseärende 2019-03-12 
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Protokoll från AB Uppvidingehus styrelsemöte 2019-03-12, § 17 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-09 § 59   

Beslutet skickas till 
AB Uppvidingehus 

Ekonomichef 

Kommunens firmatecknare 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(35) 

Sammanträdesdatum 
2019-04-23 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 47 Dnr 2018-000426  

Granskningsrapport för intern kontroll 2018, nämnder 
och bolag 
Kommunfullmäktiges beslut 
1. Godkänner rapportering av 2018 års internkontrollarbete. 

2. Arbetet med internkontrollerna ska knytas ihop med kommunens 
målstyrning.  

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 rapportera resultatet av uppföljningen av den interna 
kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna 
framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från 
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för 
intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till 
kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen 
överlämnas. I år är rapporteringen försenad med en månad.   

Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport 
avseende 2018 års internkontrollarbete. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena 
inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit 
förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av 
förbättringsområden.  Arbetet fortsätter med nya och gamla 
granskningsområden under 2019.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Victoria Birgersson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med 
tillägg att arbetet med internkontrollerna knyts ihop med kommunens 
målstyrning. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Victoria Birgerssons (C) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 
så.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09, § 60 
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Kommunstyrelsen § 33/2019, protokoll 
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen 
Barn- och utbildningsnämnden § 114/2018 
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för barn- och 
utbildningsnämnden 

Lönesamverkan HUL § 3/2019, protokoll 
Granskningsrapport om intern kontroll 2018 från lönenämnden HUL 
Miljö- och byggnadsnämnden § 161/2018, protokoll 
Granskningsapport för intern kontroll för miljö- och byggnadsnämnden 
Socialnämnden § 49/2019, protokoll 
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för socialnämnden 
AB Uppvidingehus § 71/2018, protokoll 
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för AB Uppvidingehus 
UppCom AB § 28/2018, protokoll 
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för Uppcom AB  

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Revisorerna  
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§ 48 Dnr 2019-000071  

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige fastställer Räddningstjänsten Östra Kronobergs 
förbundsordning.  

Sammanfattning av ärendet 
Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-06, § 42 att överlämna förslaget till 
reviderad förbundsordning till kommuncheferna inom Lessebo, 
Uppvidinge och Tingsryds kommuner för beredning inkluderat hemställan 
om revidering av ägardirektiv.  

Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner, har 2019-01-30 haft 
medlemsmöte där man fastställde förslag till förbundsordning, som ska 
antas av förbundsdirektionen och därefter fastställas av 
medlemskommunerna.      

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 63, att föreslå 
kommunfullmäktige att fastställa Räddningstjänsten Östra Kronobergs 
förbundsordning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Eva Palmqvist (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet Eva 
Palmqvists (C)yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen protokollsutdrag 2019-04-09, § 63 
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen RÖK 2019-02-06, § 6 
Förbundsordning   

Beslutet skickas till 
Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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§ 49 Dnr 2019-000104  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2019 
Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige noterar informationen.  

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 
kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 
redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag. 

Det pågår ett arbete att sammanställa ej verkställda beslut. Enligt 
kommunallagen ska medborgarförslag och motioner beredas så att de kan 
beslutas om inom ett år från att de väcktes i fullmäktige. Om ärendet inte 
beretts inom den tiden ska detta anmälas till fullmäktige. I förteckningen 
finns tre motioner som inte besvarats inom det år som anges i 
kommunallagen. Inget medborgarförslag överskrider den gräns på ett år 
som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).      

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-04-09, § 64 

Förteckning April  

Beslutet skickas till 
Kommunsekreterare 

Kommunchef 
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§ 50 Dnr 2019-000111  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden efter Bjarne Svensson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Åke Axelsson (S) som ersättare i miljö- och byggnadsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Svensson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till miljö- och 
byggnadsnämnden.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjarne Svensson (S) yrkar att Åke Axelsson (S) väljs som ersättare i miljö- 
och byggnadsnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Bjarne Svenssons (S) yrkande och finner att Kommunfullmäktige beslutat 
så.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-03-26, § 27    

Beslutet skickas till 
Åke Axelsson (S) 

Miljö- och byggnadsnämnden 
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§ 51 Dnr 2019-000098  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Elin Johansson (S) 
Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Peter Danielsson (S) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Elin Johansson (S) har valts som ledamot i barn- och utbildningsnämnden 
och således lämnat uppdraget som ersättare. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till barn- och 
utbildningsnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Bjarne Svensson (S) yrkar att Peter Danielsson (S) väljs som ersättare i barn- 
och utbildningsnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Bjarne Svenssons yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-03-26, § 24     

Beslutet skickas till 
Peter Danielsson (S) 

Barn- och utbildningsnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 
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35(35) 

Sammanträdesdatum 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 52 Dnr 2019-000120  

Meddelande till Kommunfullmäktige 2019 
Sammanfattning av ärendet 
Följande meddelanden anmäls till kommunfullmäktige: 

• Socialnämnden § 99/2018, § 134/ 2018, § 23/ 2019 – Rapportering av 
ej verkställda gynnande beslut 

Samtliga meddelanden finns tillgängliga på kommunkansliet.   

Underlag 
Förteckning över meddelanden, 2019-04-12    
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