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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) 

Kent Bergqvist (S), som tjänstgörande ersättare för Jim Johansson (S) 

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

Peter Ekman (S), som tjänstgörande ersättare för Lars-Erik Hammarström (S) 

Bjarne Svensson (S) 

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) 

Einar Håkansson (C), som tjänstgörande ersättare för Magnus Gustavsson (C) 

Frida Sundqvist Hall (-) 

Christina Lindqvist (KD) 

Mikaela Gross (-) 

Matthias Sjöberg (V) 

Billy Lindvall (SD), som tjänstgörande ersättare för Mattias Karlsson (SD) 

Simon Bring (SD) 

Richard Revelj (SD) 

Hanne Geiger (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 Anne Hallberg, kommunchef 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Silja Savela, ekonomichef 

Therese Magnusson, kvalitetsstrateg 

Övriga Per Ragnarson, revisor 

Benny Jarhall, revisor 
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§ 113 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen med ändring för att ärendet 

Information från revisorerna behandlas efter ärendet Delårsbokslut per 

2020-08-31.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Danielsson (S) yrkar på att ärendet Information från revisorerna 

behandlas efter ärendet Delårsbokslut per 2020-08-31.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 

med ändring för Peter Danielssons (S) yrkande och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.                   
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§ 114 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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§ 115 Dnr 2020-000155  

Delårsbokslut per 2020-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner delårsbokslut per sista augusti 2020.            

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst ett delårsbokslut per 

år. I Uppvidinge kommun upprättas delårsbokslutet per sista augusti.  

Resultatet per sista augusti 2020 är positivt med 26,2 miljoner kronor, 

prognosen för helåret är plus 21 miljoner kronor, vilket är 14 miljoner bättre 

än årets budget.  

Nämndernas delårsresultat är positivt med 8,6 miljoner kronor i förhållande 

till periodens budget, prognosen för helåret är minus 2,6 miljoner kronor. 

Finansförvaltningens beräknas ge ett positivt resultat till följd av att staten 

under året har tillskjutit nya generella statsbidrag till kommunerna.   

De samlade investeringarna för perioden uppgår till 20,4 miljoner kronor 

och prognosen för året är 45 miljoner kronor.  

Kommunen använder sig av två övergripande finansiella mål:  

• Vi har god budgetdisciplin 

• Vi har en hållbar investeringstakt 

För att bedöma måluppfyllelsen utvärderas fem olika indikatorer. Av 

indikatorerna beräknas två att uppnås för året.  

I delårsbokslutet ingår även en utvärdering av de av kommunfullmäktige 

fastställda målen för verksamheterna. Av den övergripande 

målavstämningen framgår att 10 procent av målen bedöms komma uppnås 

i år och att 90 procent bedöms komma uppnås delvis.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.            
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 227 

Delårsbokslut per 2020-08-31  

Revisionsrapport Delårsbokslut 2020-08-31 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2020 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och bolag 

Revisorerna    
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§ 116 Dnr 2020-000008  

Information från revisorerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen.            

Sammanfattning av ärendet 

Revisor Per Ragnarson informerar om revisionens arbete: 

• Grundläggande granskningar 

• Granskning av delårsbokslut 2020-08-31 

o Kommentarer i förhållande till semesterlöneskulden 

o Engångsersättningar från Migrationsverket          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna informationen 

och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                  
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§ 117 Dnr 2020-000261  

Skattesats 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige fastställer den kommunala skattesatsen 2021 till 22,00 

kronor.      

Reservation 

Vänsterpartiet reserverar sig mot beslutet. 

Kristdemokraterna reserverar sig mot beslutet med följande 

reservationsmotivering: Reserverar mig mot beslutet att under 2021 ha en 

skattenivå på 22.00 kr. Medborgare i Uppvidinge kommun bör få tillgång 

till sin egen inkomst i möjligaste mån. Särskilt i pandemitider då 

inkomstmöjligheten riskerar minska. 

Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot beslutet med följande 

reservationsmotivering: Landsbygdspartiet reserverar sig mot beslut att inte 

återställa skattesatsen till 2019 års nivå. Vår uppfattning är att skatteuttag 

inte ska vara högre än att kommunens kärnverksamheter kan tillförsäkras 

finansiering. Att så var möjligt visade vi redan när skattehöjningen mot vår 

vilja beslutades november 2019. Vi noterar att majoritetens utlovade 

återställning av skattesatsen inte infrias bl.a med hänvisning till pandemin 

Covid-19. Staten kompenserar/har kompenserat kommunala sektorn för 

dessa merkostnader varför vi finner majoritetens motivering något ihålig.     

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska Kommunfullmäktige årligen fastställa 

skattesatsen för kommunalskatt för det kommande året.  

Om budgetförslag upprättas av kommunstyrelsen i november månad, ska 

styrelsen före oktober månads utgång föreslå skattesatsen.  

Om budgeten på grund av särskilda skäl inte kan fastställas före november 

månads utgång, ska fullmäktige ändå fastställa skattesatsen inom denna tid. 

Budgeten ska därefter fastställas före december månads utgång. 

Fullmäktige får då fastställa en annan skattesats än den som har bestämts 

tidigare. 

Föreslagen skattesats innebär oförändrad skattesats.   

Ekonomiska konsekvenser 

- 
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Robert Fredriksson (SD) och Marie Hammarström 

Linnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Christina Lindqvist (KD) yrkar på att återgå till 2019 års skattesats en 

sänkning med 39 öre till 21,61 i kronor. 

Centerpartiet, Matthias Sjöberg (V) och Frida Sundqvist Hall (-) yrkar bifall 

till Christina Lindqvists (KD) yrkande.        

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst på Christina 

Lindqvists (KD) 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   

Kent Bergqvist (S) X   

Peter Englén (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Mikaela Gross (-) X   

Matthias Sjöberg (V)  X  

Jerker Blomqvist (M) X   
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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  

Einar Håkansson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (-)  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 Danielsson (S) X   

Antal Ja-röster 24 st, antal Nej-röster 11 st. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 228 

Beslutet skickas till 

Ekonomichef  
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§ 118 Dnr 2020-000188  

Kommunalt partistöd 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kommunfullmäktige beslutar om följande utbetalning av partistöd år 

2021 (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 

2020 till Sverigedemokraterna med motsvarande 87 429 SEK.           

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. 

Sverigedemokraterna har kommit in med en retroaktiv ansökan för 

partistöd 2020.  

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. 

Följande partier är representerade i kommunfullmäktige och är berättigade 

till partistöd år 2021:   
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Parti Mandat Budget Grundstöd  Partistöd Totalt (SEK) 

Socialdemokraterna 12 - 6 429 138 857 145 286 

Centerpartiet 7 - 6 429 81 000 87 429 

Sverigedemokraterna 7 - 6 429 81 000 87 429 

Moderaterna 4 - 6 429 46 286 52 714 

Vänsterpartiet 2 - 6 429 23 143 29 571 

Landsbygdspartiet 

Oberoende 
2 - 6 429 23 143 29 571 

Kristdemokraterna 1 - 6 429 11 571 18 000 

  35 450 000 45 000 405 000 450 000 

Konsekvenser 

Förslag till beslut för partistöd år 2021 är enligt budgetramen på 450 tkr. 

Budgeten för partistöd år 2020 uppgår till 450 tkr, varav 362,5 tkr är 

utbetalade enligt fullmäktiges beslut 2019-11-26 § 183. Kvarvarande medel 

uppgår till 87,4 tkr.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.          

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 237 

Beräkningsunderlag partistöd 2020-2021 

Redovisning av kommunalt partistöd KD, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd S, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd SD, år 2018 

Redovisning av kommunalt partistöd C, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd M, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd V, år 2019 

Redovisning av kommunalt partistöd LPO, år 2019 

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 119 Dnr 2020-000381  

Vattenkällan Företagshotell Älghult / Utveckling Östra 
Uppvidinge  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige köper aktier för 700 000 kronor, motsvarande 28 

procent av det totala aktiekapitalet i samband med bildande av aktiebolag 

för etablering av företagshotell i Älghult. 

Kommunfullmäktige beslutar att aktieinnehavet ska avvecklas efter senast 5 

år. 

Kommunfullmäktige ställer sig positiv till att genom tidsbegränsat lån på 

maximalt fem miljoner kronor säkra del av bolagets kapitalbehov för 

byggnation av företagshotell.           

Sammanfattning av ärendet 

Ett antal företagare i kommunen planerar för etablering av ett företagshotell 

i Älghult. Företagarna planerar att starta ett aktiebolag som i sin tur bygger 

ett företagshotell i Älghult, på en fastighet som idag ägs av Uppvidinge 

kommun.  

Nu har frågan kommit till Uppvidinge kommun, om kommunen kan ställa 

sig bakom ett sådant initiativ och bli delägare i det nya bolaget. Förslaget 

från arbetsgruppen är att Uppvidinge kommuns delägande ska uppgå till 

28 procent. Bolagets aktiekapital kommer att uppgå till 2,4 miljoner kronor, 

därmed blir kommunens andel 700 tusen kronor. Tanken är också att 

kommunens aktieinnehav ska vara tillfälligt, när etableringen är 

självgående kan kommunen sälja aktierna till samma värde.  

Byggnationen av företagshotellet kostnadsberäknas till cirka 15 miljoner 

kronor. Finansiering av byggnationen planeras ske genom banklån, 8 

miljoner kronor, kapitaltillskott genom utlåning från kommunen, 5 miljoner 

kronor samt kapitaltillskott genom utlåning via andra aktieägare, 2 miljoner 

kronor.  

Ekonomiska konsekvenser 

Köp av aktier med motsvarande 700 000 kronor. Lån motsvarande 5 

miljoner kronor.     
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Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Matthias Sjöberg (V), Robert Fredriksson (SD), 

Landsbygdspartiet oberoende, Anders Ljungqvist (-), Åke Axelsson (S), 

Marie Hammarström Linnér (S), Christina Lindqvist (KD), Margareta Schlee 

(M) och Centerpartiet yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.               

Beslutsunderlag 

Protokoll Vattenkällan företagshotell Älghult 

Informationsfolder Utveckling Östra Uppvidinge 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 234       

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
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§ 120 Dnr 2020-000204  

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och 
samhällsskyddsråd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige att anse motionen besvarad.             

Sammanfattning av ärendet 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd inkom den 

25 mars 2020 och behandlades av kommunstyrelsen den 20 maj 2020, § 136. 

Kommunstyrelsen beslutade att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i oktober 2020. Motionen yrkar på att 

inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd med målet att kommunen 

uppnår Sveriges miljökvalitetsmål och kan tillfredsställa medborgares 

basbehov i en krissituation.  

Miljökvalitetsmålen påvisar Sveriges inriktning på miljöpolitiken. För att 

uppnå miljömålen har regeringen inrättat det nationella Miljömålsrådet och 

riksdagen har utsett länsstyrelserna som ansvariga för samordningen av det 

regionala arbetet. Kommunens roll är att arbeta proaktivt genom sin 

myndighetsutövning på området för miljö- och hållbarhetsarbetet. 

Uppvidinge kommun har ett pågående arbete med Agenda 2030, med 

minskat transportberoende, samt revidering av miljöprogram och 

energiplan, där tanken om ett lokalt politiskt miljöråd skulle kunna 

diskuteras vidare.  

Motionen föreslår även att rådet ska arbeta med samhällsskyddsåtgärder 

för att förse medborgarnas basala behov i en kris. Den svenska 

krisberedskapen grundar sig bland annat på ansvarsprincipen, vilken 

innebär att ansvaret för en verksamhet är densamma under en kris som i 

normala fall. För att kunna säkerställa sin verksamhets funktionalitet 

genomför kommuner lagreglerad risk- och sårbarhetsanalys, samt 

samverkar med andra myndigheter. I normalsituation finns en kontinuerlig 

Riskhanteringsgrupp bestående av tjänstemän och i en kris aktiveras en 

krisledningsstab och krisledningsnämnd. Krisledningsnämnden består av 

ledamöterna i kommunstyrelsens arbetsutskott, vilka har det politiska 

ansvaret under en extraordinär händelse. Kommunen ansvarar för att 

samhällsviktig verksamhet upprätthålls och att bygga förmåga inom civilt 

försvar. Livsmedelsberedskap är ingen kommunal angelägenhet förutom i 
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anslutning till kommunalt bedriven verksamhet där det förekommer i 

normalsituation. Några statliga myndigheter har nyligen genomfört en 

utredning om dricksvatten- och livsmedelsförsörjningen som ämnar ge 

förslag på en nationell inriktning. Ansvaret för elförsörjning till invånare 

som inte befinner sig i myndighetsägda anläggningar tillfaller 

elnätsföretagen. Även den enskilda individen har ett ansvar i Sveriges 

krisberedskap, vilket MSB informerade om i broschyren Om krisen eller 

kriget kommer som skickades ut under 2018. Sedan 2017 har Uppvidinge 

kommun även deltagit i MSB:s årliga informationskampanj 

Krisberedskapsveckan med flera arrangemang för att öka invånarnas 

beredskap inför samhällsstörningar. Mer information om hur medborgare 

kan förbereda sig för en samhällsstörning finns bland annat på kommunens 

hemsida.  

Kommunledningsförvaltningen rekommenderar därmed att avslå 

inrättandet av ett råd som arbetar med samhällsskydd, samt att idén om 

inrättandet av ett miljöråd överlåts till den pågående revideringen av 

miljöprogrammet.   

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Centerpartiet yrkar att motionen överlämnas till den parlamentariska 

gruppen. 

Matthias Sjöberg (V) och Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till 

Centerpartiets förslag till beslut.    

Niklas Jonsson (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.  

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär röst på 

kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst på 

Centerpartiets yrkande.  

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   
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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   

Kent Bergqvist (S) X   

Peter Englén (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Mikaela Gross (-) 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  

Einar Håkansson (C)  X  

Frida Sundqvist Hall (-)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Billy Lindvall (SD)   X 

Simon Bring (SD)   X 

Rickard Revelj (SD)   X 

Hanne Geiger (SD)   X 
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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 11 st, antal avstår 5 st.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut.          

Beslutsunderlag 

Motion om att inrätta ett politiskt miljö- och samhällsskyddsråd 2020-03-25  

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-05-05 § 49  

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 235 

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 121 Dnr 2020-000410  

Sammanträdesplan 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar sammanträdesplan 2021 för 

kommunfullmäktige.           

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska besluta om 

sammanträdestider för år 2021.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Förslag till sammanträdesplan 2021 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-10-21 § 239    

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Kommunsekreterare 
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§ 122 Dnr 2020-000382  

Val av huvudmän för Högsby Sparbank 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Bodil Fager Bergqvist (S), Yvonne Wilhemsson 

(C) och Simon Bring (SD) som huvudmän för Högsby Sparbank.            

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige ska välja 3 huvudmän till Högsby Sparbank.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) meddelar att Centerpartiet föreslår välja Yvonne 

Wilhemsson (C).  

Robert Fredriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna föreslår välja 

Simon Bring (SD).     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Bodil Fager Bergqvist 

(S), Yvonne Wilhelmsson (C) och Simon Bring (SD) som huvudmän och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Presentation inför val av huvudmän för Högsby Sparbank      

Protokollsutdrag fullmäktiges valberedning 2020-10-06 § 8      

Beslutet skickas till 

Valda huvudmän 

Högsby Sparbank 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(29) 

Sammanträdesdatum 

2020-11-03 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 123 Dnr 2020-000392  

Val av två ledamöter och två ersättare till 
kommunalförbundet Kretslopp Sydost 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige väljer Peter Ekman (S) och Ingemar Hugosson (C) som 

ledamöter och Ernst Viksten (S) och Anders Ljungqvist (-) som ersättare till 

kommunalförbundet Kretslopp Sydost.            

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun kommer från och med 1 januari år 2021 anslutas till 

kommunalförbundet ”Kretslopp sydost”. Två ledamöter och två ersättare 

ska utses till kommunalförbundets direktion under inneliggande 

mandatperiod.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Bjarne Svensson (S) informerar om valberedningens förslag Peter Ekman (S) 

som ledamot och Ernst Viksten (S) som ersättare.  

Sadiq Sahal (C) meddelar att Centerpartiet föreslår Ingemar Hugosson (C) 

som ledamot.  

Robert Fredriksson (SD) meddelar att Sverigedemokraterna föreslår Robert 

Fredriksson (SD) som ersättare. 

Kerstin Ljungqvist (-) föreslår Anders Ljungqvist (-) som ersättare.  

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Peter Ekman (S) och 

Ingemar Hugosson (C) som ledamöter i Kretslopp sydost och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande ställer förslagen om ersättare mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutat välja Ernst Viksten (S) och Anders Ljungqvist 

(-) som ersättare i Kretslopp sydost.  

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att två namn ska väljas och att valärenden genomförs 

genom sluten omröstning. 
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Antal röster för Ernst Viksten (S) 31 st, Anders Ljungqvist (-) 21 st, Robert 

Fredriksson (SD) 14 st och 2 st blanka.  

Ordförande finner att kommunfullmäktige valt Ernst Viksten (S) och 

Anders Ljungqvist (-) som ersättare till kommunalförbundet Kretslopp 

Sydost.           

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2020-06-23 § 72   

Protokollsutdrag kommunfullmäktiges valberedning 2020-10-06 § 9 

Beslutet skickas till 

Valda ledamöter och ersättare 

KSRR 
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§ 124 Dnr 2020-000435  

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Gunilla Nikolausson (V) från uppdraget som ersättare i 

Socialnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Nikolausson har avsagt sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

och behöver därför entledigas av kommunfullmäktige.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Gunilla 

Nikolausson (V) från uppdraget som ersättare i Socialnämnden och finner 

att kommunfullmäktige beslutat så.        

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Gunilla Nikolausson 
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§ 125 Dnr 2020-000436  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
socialnämnden efter Gunilla Nikolausson 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Mikaela Gross (-) som ersättare i Socialnämnden.              

Sammanfattning av ärendet 

Gunilla Nikolausson (V) har entledigats från uppdraget som ersättare i 

Socialnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja en ny ersättare i Socialnämnden.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Axelsson (S) föreslår välja Mikaela Gross (-) som ersättare i 

Socialnämnden. 

Matthias Sjöberg (V) föreslår välja Helena Lagstrand (V) som ersättare i 

Socialnämnden.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige valt Mikaela Gross (-) som ersättare i socialnämnden.  

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör att ett namn ska väljas och att valärenden avgörs 

genom sluten omröstning.  

Antal röster för Mikaela Gross (-) 21 st, Helena Lagstrand (V) 4 st och 10 st 

som avstår. 

Ordförande finner genom utfallet i den slutna omröstningen att 

kommunfullmäktige beslutat välja Mikaela Gross (-) som ersättare i 

socialnämnden.                 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Mikaela Gross 
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§ 126 Dnr 2020-000455  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Annika Viktorsson Önnered 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Sofia Cronholm (C) som ersättare i barn- och utbildningsnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 

Annika Viktorsson Önnered (C) har fått uppdraget som ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja en ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) föreslår välja Sofia Cronholm (C) som ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.    

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Sofia Cronholm (C) 

som ersättare i barn- och utbildningsnämnden och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.                      

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Sofia Cronholm 
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§ 127 Dnr 2020-000477  

Avsägelse av uppdrag som ersättare i socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Sofia Cronholm (C) från uppdraget som ersättare i 

Socialnämnden.           

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Cronholm (C) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i Socialnämnden 

och behöver därför entledigas av kommunfullmäktige.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Sofia Cronholm 

(C) från uppdraget som ersättare i socialnämnden och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.           

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag      

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Sofia Cronholm 
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§ 128 Dnr 2020-000478  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i 
Socialnämnden efter Sofia Cronholm 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs.            

Sammanfattning av ärendet 

Sofia Cronholm (C) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i socialnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja en ny ersättare i barn- och 

utbildningsnämnden.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Sadiq Sahal (C) yrkar på bordläggning.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så.                

Beslutet skickas till 

 Barn- och utbildningsnämnden     

  

 


