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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Peter Danielsson (S), Ordförande 

Niklas Jonsson (S) 

Bodil Fager Bergqvist (S) 

Birger Johansson (S) 

Marie Hammarström Linnér (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Jan Wernström (S) 

Åke Axelsson (S) 

Peter Ekman (S), som tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 

Peter Englén (S), som tjänstgörande ersättare för Anette Valentin (S) 

Kent Bergqvist (S), som tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Hammarström (S) 

Bjarne Svensson (S) 

Mikaela Gross (V) 

Matthias Sjöberg (V) 

Jerker Blomqvist (M) 

Anders Käll (M) 

Margareta Schlee (M) 

Carl Krekola (M) 

Ingrid Hugosson (C), 1:e vice ordförande 

Viktoria Birgersson (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Erik Ragnarson (C), som tjänstgörande ersättare för Thomas Lindberg (C) 

Sadiq Sahal (C) 

Anne-Sofie Olofsson (C), som tjänstgörande ersättare för Magnus Gustavsson 

(C) 

Frida Sundqvist Hall (-) 

Christina Lindqvist (KD) 

Hanne Geiger (SD), som tjänstgörande ersättare för Mattias Karlsson (SD) 

Simon Bring (SD) 

Richard Revelj (SD) 

Billy Lindvall (SD), som tjänstgörande ersättare för Andreas Preschel (SD) 

Robert Fredriksson (SD) 

Kent Helgesson (LPo) 

Roger Karlsson (LPo) 

Anders Ljungkvist (-) 

Kerstin Ljungkvist (-), 2:e vice ordförande 
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Övriga närvarande  

Tjänstepersoner Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Nathalie Gunnarsson, nämndsekreterare 

Anne Hallberg, kommunchef 

Silja Savela, ekonomichef 

Övriga Benny Jarhall, revisor 
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§ 104 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige godkänner dagordningen.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Matthias Sjöberg (V) yrkar på att lägga till ärendet Avsägelse av uppdrag 

som ersättare i socialnämnden, dnr 2020-000435, och godkänna 

dagordningen som sådan. 

Kent Helgesson (LPo) yrkar på att lägga till ärendet Allmänhetens 

frågestund, dnr 2020-000007, och godkänna dagordningen som sådan.     

Beslutsgång 

Ordförande vägrar lägga fram förslag till beslut som innebär tillägg av 

ärenden som inte är tillkännagivna.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 

och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                   
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§ 105 Dnr 2020-000002  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) föreslår välja 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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§ 106 Dnr 2020-000008  

Information från revisorerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.               

Sammanfattning av ärendet 

Revisor Benny Jarhall informerar om revisionens arbete: 

• Granskning av rekryteringsprocesser 

• Ny sekreterare till revisionen            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna informationen 

och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                     
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§ 107 Dnr 2020-000179  

Strukturella förändringar inom socialförvaltningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar genom minoritet att återremittera ärendet för 

att invänta socialnämndens utredning och redovisning av densamma till 

kommunstyrelsen samt en helhets utredning av socialförvaltningens 

strukturella förändring.  

I en sådan genomlysande utredning skall såväl medborgare, medarbetare, 

ekonomi, befolkningsprognos och kommunens utveckling omfattas och 

vara med.  

Det ska även utredas: 

− Alternativa driftsformer för äldreomsorgen i hela kommunen såsom 

fortsatt kommunal regi, intraprenad eller privat utförare.  

− Framtida behov av särskilt boende.  

− Behovsanalys av trygghetsboende enligt utredarens starka 

rekommendationer görs i tydlig samverkan med användaren. KS juni 

2020 § 155, Dnr 2020-000296, Utredning om Trygghetsboende i Norrhult.  

Så länge utredningen pågår görs inga förändringar av nuvarande struktur.            

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har den 9 mars 2020, § 35, beslutat att föreslå 

kommunfullmäktige ett antal förändringar inom särskilt boende i Norrhult 

och i Älghult. Barn- och utbildningsnämnden har den 12 februari föreslagit 

nybyggnad av förskola i Norrhult. För att Kommunfullmäktige ska kunna 

fatta beslut i ärendena behöver de beredas av kommunstyrelsen.  

Kommunstyrelsen beslutade den 22 april, § 100, att ge 

förvaltningsorganisationen ett antal utredningsuppdrag inför fortsatt 

hantering. Eftersom socialnämndens förslag innebär att kommunala lokaler 

frigörs i Norrhult tillsattes utredning om samlokalisering av förskola, 

trygghetsboende samt verksamhetslokal för hemtjänst och hälso- och 

sjukvårdspersonal i Solgårdens lokaler. 

Kommunstyrelsen beslutade den 10 juni, § 154, att återremittera ärendet till 

lokalförsörjningsgruppen och socialnämnden med uppdrag att ta fram 

alternativa förslag och återkomma till kommunstyrelsen senast november 

2020. 
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Socialnämnden beslutade den 8 september, § 83, att beslutet som enhälligt 

fattades den 9/3-2020 om strukturella förändringar kring kommunens 

äldreomsorg gäller. Dock att diskussionen efter kommunstyrelsens beslut 

kring alternativa förslag beaktas. 

Socialnämndens förslag till beslut från den 9 mars 2020 § 35 

1. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Storgården i 

Älghult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

2. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att omvandla Storgården 

i Älghult till demenscentrum med startdatum 2020-05-01. 

3. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att överlåta 

Prästgårdsvägen i Älghult till socialnämnden med startdatum 2020-

05-01. 

4. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att avveckla Solgården i 

Norrhult som särskilt boende med startdatum 2020-05-01. 

5. Föreslå kommunfullmäktige att fastigheten Solgården med 

beteckning Uppvidinge Norrhult 13:1 samt inkluderande kostnader 

tas över av kommunstyrelsen med startdatum 2020-05-01. 

6. Föreslå kommunfullmäktige att besluta om att ställa om Solgården 

till trygghetsboende med startdatum 2020-05-01.   

Kommunstyrelsens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att besluta om att avveckla 

Solgården i Norrhult som särskilt boende med startdatum 2021-01-01.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att återremittera ärendet för att 

invänta socialnämndens utredning och redovisning av densamma till 

kommunstyrelsen samt en helhets utredning av socialförvaltningens 

strukturella förändring. I en sådan genomlysande utredning skall såväl 

medborgare, medarbetare, ekonomi, befolkningsprognos och kommunens 

utveckling omfattas och vara med. Det ska även utredas alternativa 

driftsformer för äldreomsorgen i hela kommunen såsom fortsatt kommunal 

regi, intraprenad eller privat utförare. Framtida behov av särskilt boende. 

Behovsanalys av trygghetsboende enligt utredarens starka 

rekommendationer görs i tydlig samverkan med användaren. KS juni 2020 § 
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155, Dnr 2020-000296, Utredning om Trygghetsboende i Norrhult. Så länge 

utredningen pågår görs inga förändringar av nuvarande struktur. 

Simon Bring (SD), Matthias Sjöberg (V), Christina Lindqvist (KD) och Kent 

Helgesson (LPo) yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas 

återremiss.      

Kent Helgesson (LPo) yrkar att ärendet återremitteras för genomförande av 

utredning inför igångsättande av intraprenaddrift av Solgårdens 

äldreboende. 

Frida Sundqvist Hall (LPo) yrkar bifall till Kent Helgessons (LPo) yrkande.     

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att ärendet ska 

avgöras idag eller återremitteras och finner att kommunfullmäktige beslutat 

att ärendet ska avgöras idag. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att JA-röst innebär att ärendet ska avgöras idag och 

NEJ-röst innebär att ärendet ska återremitteras. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Peter Englén (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Mikaela Gross (V) X   
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Matthias Sjöberg (V)  X  

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Anne-Sofie Olofsson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (-)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Roger Karlsson (LPo)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Antal JA-röster 19 stycken, antal NEJ-röster 16 stycken. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat om 

minoritetsåterremiss. 

Proposition 2. 

Ordförande ställer upp propositionsordningen till att JA-röst innebär röst 

på Centerpartiets och Kristdemokraternas motivering och NEJ-röst innebär 
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röst på Kent Helgessons (LPo) motivering. Kommunfullmäktige godkänner 

propositionsordningen. 

Genom utfallet 13 stycken JA-röster och 22 stycken avstår finner ordförande 

att kommunfullmäktige godkänt Centerpartiets och Kristdemokraternas 

återremissmotivering.               

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 198 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-09-08 § 83 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-08-20 § 70 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-06-10 § 154 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 100 

Protokollsutdrag socialnämnden 2020-03-09 § 35 

Utredning särskilda boenden i Uppvidinge kommun 

Risk- och konsekvensanalys 2020-02-10     

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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§ 108 Dnr 2020-000130  

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och 
äldreomsorgen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 24 februari lämnade Anders Ljungkvist (-) in en motion om att servera 

vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen. Samhällsserviceförvaltningen har 

fått i uppdrag att svara på motionen angående möjligheten att kunna 

servera vildsvinskött på Uppvidinge kommuns skolor och särskilda 

boenden. I samhällsserviceförvaltningens utredning har det framkommit att 

det finns hinder för servering av vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen i 

enlighet med motionärens förslag. Gällande lagstiftningen gör det svårt att 

tillmötesgå de krav som ställs på försäljning av vildsvinskött dels på grund 

av att försäljningen måste hållas låg. Lokala jägare kan inte heller garantera 

en återkommande tillgång av vildsvinskött tillgänglig för försäljning.  

Uppvidinge kommun deltar i en central upphandling (tillsammans med 

andra kommuner, däribland Växjö kommun) om att köpa vildsvinskött för 

att kunna servera i kommunens verksamheter. Vildsvinsköttet kommer då 

från flera olika platser i Sverige och kan inte endast komma från 

kommunen.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.              

Beslutsunderlag 

Motion om att servera vildsvinskött i skolan och äldreomsorgen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-05-20 § 137  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 204      

Beslutet skickas till 

Motionär  
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§ 109 Dnr 2020-000108  

Motion om strandskyddsdispens 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår motionen.              

Sammanfattning av ärendet 

Motionären föreslår fullmäktige att verka för att upphäva det generella 

strandskyddet till förmån för en individuell tillståndsprövning och 

inkludera eller ges möjlighet att inkludera regeländringen i det pågående 

arbetet med kommunens nya översiktsplan. 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars år 2020 § 34 att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för utredning. Kommunstyrelsen beslutade 

den 18 mars år 2020 § 78 att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att 

utreda motionen och inhämta yttrande från miljö- och byggnadsnämnden. 

Sammanfattningsvis kan strandskyddets syfte förklaras med att säkra 

tillgången till strandområden även i framtiden och säkerställandet av 

livsvillkoren för djur- och växtlivet. Kommunerna beslutar om 

strandskyddsdispens i enlighet med lagstiftningen med vägledning av 

kommunens översiktsplan. I översiktsplanen kan kommunerna ange 

områden som kan anses vara lämpliga för landsbygdsutveckling i 

strandnära lägen. De utpekade områdena ska både ge långsiktigt positiva 

effekter för landsbygden och säkerställa tillgången till strandområden enligt 

ovan nämnda syfte. Vid framtagandet av områdena måste flera risker 

beaktas, exempelvis skydd mot olyckor, översvämning och erosion.  

Regeringen beslutade den 4 juli år 2019 att tillsätta en utredning av 

strandskyddet som ska ge förslag på författningsändringar och andra 

åtgärder som medför att strandskyddet görs om i grunden. Enligt 

riksdagens hemsida är utredningen pågående och ska redovisas senast den 

30 november år 2020. 

Miljö- och byggnadsnämnden har inkommit med ett yttrande om att 

nuvarande lagstiftning utreds för närvarande som en del av januariavtalet. 

Tills nytt förslag arbetats fram och tagits i riksdagen gäller nuvarande 

lagstiftning. Nuvarande lagstiftning ger inte utrymme för kommunala 

undantag. 

Uppvidinge kommun följer intentionerna med Regeringens utredning 

nogsamt och inväntar redovisning av eventuella förslag till lagändringar.    
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Robert Fredriksson (SD) yrkar på att kommunfullmäktige anser motionen 

besvarad.  

Marie Hammarström Linnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag 

till beslut.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 

beslut.                         

Beslutsunderlag 

Motion om strandskyddsdispens,  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-03-18 § 78 

Förslag till yttrande, miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-07 

Protokollsutdrag miljö- och byggnadsnämnden 2020-09-10 § 103 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 208   

Beslutet skickas till 

Motionär  
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§ 110 Dnr 2020-000159  

Budget 2021 och verksamhetsplan 2022-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige ändrar budgetförutsättningarna enligt upprättat 

förslag. Rikta 1 miljon kronor under åren 2021-2023, till underhåll av 

kommunens fastigheter.      

Reservation 

Centerpartiet och Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet till förmån 

för eget förslag och avger följande reservationsmotivering: 

Att i tider då vi trots, stora intäkter från staten, fortfarande inte har 

återbetalt den stora överkonsumtion av medel är det viktigt att fullmäktige 

starkt styr finanserna. Därför föreslår vi att de avsatta 4,4 riktade till 

äldreomsorgen, och de avsatta 3 miljonerna till BUN sätts i varsin fond 

styrd av KF.      

Sammanfattning av ärendet 

Av beslutsunderlaget till budgetförutsättningarna för åren 2021 till 2023 

framgår att om förutsättningarna ändras kraftigt under pågående 

budgetprocess ska budgetberedningen initiera att ärende med reviderade 

budgetförutsättningar lyfts upp till kommunstyrelsen. Med anledning av att 

förutsättningarna nu bedöms ändras kraftigt har budgetberedningen vid ett 

extra sammanträde den 16:e september enats om att föreslå en del 

förändringar i budgetförutsättningarna och i tidplan för årets 

budgetprocess.   

Ny tidplan för årets budgetprocess: 

Av Kommunallagen framgår att förslag till budget ska upprättas av 

styrelsen före oktober månads utgång, men att om det finns särskilda skäl 

för det, får budgetförslaget upprättas i november månad. Av samma lag 

framgår vidare att budgeten ska fastställas av Kommunfullmäktige före 

november månads utgång, men att om det finns särskilda skäl för det kan 

budgeten fastställas före december månads utgång.  

De ekonomiska förutsättningarna för perioden ändras kraftigt och 

informationen kommer sent i budgetprocessen. För att nämnderna ska 

kunna ta hänsyn till de nya förutsättningarna i sitt budgetarbete, föreslår 

budgetberedningen att årets budgetprocess förskjuts något:  
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- Nämnderna fastställer eget budgetförslag senast i november (mot tidigare 

oktober)  

- Nyinsatt kommunstyrelse för hantering av budgetärende, 30:e november 

- Nyinsatt Kommunfullmäktige för hantering av budgetärende, 15:e 

december 

Förslag på ändrade budgetförutsättningar:  

- Tillskott till kommunerna för kommande år i höstens budgetproposition 

- Reviderad skatteunderlagsutveckling 

- Befolkningsutvecklingen i kommunen 

- Tillskott till nämndsram samt centrala medel 

De förändringar som budgetberedningen föreslår för åren 2021 – 2023 

framgår av följande tabell. För vidare beskrivning, se beslutsunderlaget.   

Samtliga belopp är i tkr 2020 2021 2022 2023

Årets resultat, prognos + budgetförutsättn juni 6 352 9 600 11 200 17 800

Ekonomisk effekt till följd av ny prognos i september 2020 samt budgetproposition

Skatteunderlagsprognos SKR i augusti 2020 8 600 0 1 000 2 000

Ny bedömning från nämnder i september 1 300

Ny bedömning av kostnader för pandemi 3 841

Ny bedömning centrala fonder 565

Satsning på äldreomsorg 4 400 4 400 4 400

Extra tillskott till kommuner - generella statsbidrag 6 500 3 200

Utöver detta finns äldreomsorgslyft - riktade medel 

påverkar ej resultat 0 0 0

Ny prognos September 2020 20 658 20 500 19 800 24 200

Budgetberedningens förslag, ny befolkningsprognos, 100 färre -5 900 -6 100 -6 200

Ny prognos september, efter ändrad befolkning 20 658 14 600 13 700 18 000

Budgetberedningens förslag på tillskott i budget

Tillskott i ram till barn- och utbildningsnämnd 3 000 3 000 3 000

Tillskott i central fond, satsning på omvårdnadspersonal 1 200 1 200 1 200

Tillskott i central fond, effekter av pandemin 2 000 2 000 2 000

Nytt resultat 20 658 8 400 7 500 11 800  

 

Kommunstyrelsens förslag till beslut 
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Kommunfullmäktige ändrar budgetförutsättningarna enligt upprättat 

förslag. Rikta 1 miljon kronor under åren 2021-2023, till underhåll av 

kommunens fastigheter.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Jan Wernström (S), Margareta Schlee (M) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna föreslår kommunfullmäktige att 

godkänna ny tidplan för årets budgetprocess enligt kommunstyrelsens 

förslag. Anta ändrade budgetförutsättningar enligt upprättat förslag: Att 

hela tillskottet på 4,4 miljoner placeras i en ”central fond för äldreomsorg” 

för satsningar inom äldreomsorgen, som Kommunfullmäktige förfogar över 

och där socialnämnden kan ansöka om medel för särskilda projekt. Att 1 

miljon årligen skjuts till för underhåll i våra kommunala fastigheter. Att 3 

miljoner placeras i en ”central fond för skolutveckling”, för att tex. 

Användas till skolutredningens resultat, istället för att bli ett rakt tillskott 

till Barn- och utbildningsnämndens budgetram. Kommunfullmäktige 

förfogar över fonden och Barn- och utbildningsnämnden kan ansöka om 

medel för särskilda projekt. 

Kent Helgesson (LPo) yrkar på att regeringens satsning i höstens 

budgetproposition att förstärka äldreomsorgen går till avsett ändamål i 

Uppvidinge. Beloppet motsvarar 4,4 Mkr och tillförs Socialnämndens 

verksamhetsområde äldreomsorg.  

Robert Fredriksson (SD), Matthias Sjöberg (V) och Frida Sundqvist Hall (-) 

yrkar bifall till Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande.       

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut är 

huvudförslag. 

Ordförande tydliggör att kommunfullmäktige ska utse ett motförslag och 

ställer Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande mot Kent 

Helgessons (LPo) yrkande. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

utsett Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande till motförslag. 

Proposition 2. 

Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut mot Centerpartiets 

och Kristdemokraternas yrkande och finner att kommunfullmäktige 

beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst på 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Peter Englén (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V)  X  

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Ann-Sofie Olofsson (C)  X  
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Frida Sundqvist Hall (-)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Roger Karlsson (LPo)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Antal JA-röster 19 st, antal NEJ-röster 16 st.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 

Centerpartiets och Kristdemokraternas yrkande 

Ändrade budgetförutsättningar inför budget 2021 och verksamhetsplan 

2022 – 2023 

Protokollsutdrag KS 2020-09-29 § 216 

Budgetförutsättningar 2021-2023 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 70 

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder 

     



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

Sammanträdesdatum 

2020-10-06 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 111 Dnr 2020-000384  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden efter Torbjörn Gustafsson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Annika Viktorsson-Önnered (C) som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden efter Torbjörn Gustafsson (C).         

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Gustafsson (C) har entledigats från uppdraget som ledamot i barn- 

och utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja en ny ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) föreslår välja Annika Viktorsson-Önnered (C) som ledamot i 

Barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn Gustafsson (C).    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Viktoria Viktorsson-

Önnered (C) som ledamot i barn- och utbildningsnämnden efter Torbjörn 

Gustafsson (C) och finner att kommunfullmäktige beslutat så.         

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag KF 2020-09-01 § 102 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 112 Dnr 2020-000136  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen.         

Sammanfattning av ärendet 

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 en motion som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Två medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Kommunfullmäktige beslutade den 28 mars 2017, § 26, att 

kommunstyrelsen ska redovisa ej verkställda beslut i samband med 

redovisningen av obesvarade motioner och obesvarade medborgarförslag.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Förteckning obesvarade medborgarförslag och motioner oktober, 2020-09-

08 

Förteckning för verkställighet av fullmäktiges beslut, 2020-09-09 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-09-16 § 211     

  

 


