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Paragrafer §§ 83-103 

 Alexander Arbman  
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 Peter Danielsson  
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 Niklas Jonsson Anders Käll 
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Datum då anslaget sätts 
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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) 

Peter Englén (S), som tjänstgörande ersättare för Susanne Karlsson (S) 

Jan Wernström (S) 

Åke Axelsson (S) 

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

Anette Valentin (S) 

Kent Bergqvist (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 Ragnarsson (C), som tjänstgörande ersättare för Thomas Lindberg (C) 

Sadiq Sahal (C) 

Magnus Gustavsson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Tobiaz Kowalski (V), som tjänstgörande ersättare för Mikaela Gross (V) 

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) 

Frida Sundqvist Hall (-) 

Anders Ljungkvist (-) 

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

Tjänstepersoner Anne Hallberg, kommunchef 

Alexander Arbman, kommunsekreterare 

Therese Magnusson, utvecklingsstrateg 

Övriga Per Ragnarson, revisor 
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§ 83 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner dagordningen.                   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Frida Sundqvist Hall (-) yrkar på att till dagordningen lyfta in Allmänhetens 

frågestund, dnr 2020-00007. 

Kent Helgesson (LPo) ställer frågan om möjligheten att väcka ärenden på 

dagens sammanträde.      

Beslutsgång 

Ordförande hänvisar till ledamöternas rätt att väcka ärenden genom motion 

och vägrar lägga fram förslag till beslut som innebär tillägg av ärenden som 

varken är beredda eller tillkännagivna.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 

och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                    
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§ 84 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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§ 85 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården 

får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar.                

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna medborgarförslag: 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården, 

dnr 2020-000385      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Matthias Sjöberg (V) yrkar på att medborgarförslaget inte får ställas. 

Margareta Schlee (M) yrkar på att medborgarförslaget får ställas. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på att medborgarförslaget får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för svar.     

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att 

medborgarförslaget får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till att JA-röst innebär att 

medborgarförslaget får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar och 

NEJ-röst innebär att medborgarförslaget inte får ställas. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Peter Englén (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S)   X 
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Peter Ekman (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (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   

Magnus Gustafsson (C) X   

Christina Lindqvist (KD) X   

Billy Lindvall (SD) X   

Simon Bring (SD) X   

Rickard Revelj (SD) X   

Hanne Geiger (SD) X   

Robert Fredriksson (SD) X   

Kent Helgesson (LPo) X   

Roger Karlsson (LPo) X   

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Frida Sundqvist Hall (-) X   

Peter Danielsson (S) X   



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

10(35) 

Sammanträdesdatum 

2020-09-01 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Antal JA 32 st, antal NEJ 2 st, antal AVSTÅR 1 st. 

Ordförande finner att medborgarförslaget får ställas och lämnas till 

kommunstyrelsen för svar.              

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag om att stänga Storgården i Älghult istället för Solgården, 

2020-08-24, dnr 2020-000385 

Tjänsteskrivelse 2020-08-24       
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§ 86 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga interpellationer har inkommit.                                          
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§ 87 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Inga motioner har inkommit.                                         
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§ 88 Dnr 2020-000006  

Fråga från förtroendevald               

Sammanfattning av ärendet 

Robert Fredriksson (SD) har ställt en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 23 

juni 2020 § 69. Frågeställningen var följande: 

Gällande väg 941 Nylund-Stenbrohult.  

Denna vägs behov av breddning har under mycket lång tid varit känt och 

Uppvidinge kommun har bidragit och deltagit tillsammans med näringsliv 

och byggderepresentanter i att göra behovet känt samt att få till 

breddningen i fråga. Vilket uppenbarligen motarbetas i flera instanser.  

Vad gör Uppvidinge kommun idag och fortlöpande för att frågan ska 

behålla prioritet och kunna bli verklighet? 

På dagens sammanträde svarar Niklas Jonsson (S) på frågeställningen: 

Uppvidinge kommun bevakar och arbetar för att väg 941 Nylund-

Stenbrohult skall upprustas och breddas på större delen av vägsträckan. 

Sträckan som består i elva kilometer var av sju kilometer av dessa kommer 

byggas om. Trafikverket informerade Uppvidinge kommun senast 18 

augusti om vart i processen denna väg är. Under hösten 2020 kommer 

Upphandling av konsult ske av Trafikverket, våren 2021 kommer 

Samrådsunderlag och samrådshandlingar presenteras.  

2022–2023 Kommer bygghandlingar göras och Trafikverket planerar för 

start av ombyggnaden till 2024.                         

Beslutsunderlag 

Fråga från förtroendevald, 2020-06-15 

Protokollsutdrag KF 2020-06-23 § 69 

Tjänsteskrivelse 2020-08-24 

Svar på interpellation från kommunstyrelsens ordförande, 2020-08-26     
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§ 89 Dnr 2020-000008  

Information från revisorerna 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna informationen och lägga till handlingarna.             

Sammanfattning av ärendet 

Revisor Per Ragnarson informerar om revisionens arbete.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen och 

lägga till handlingarna och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                   
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§ 90 Dnr 2020-000083  

Interpellation till Socialnämndens ordförande gällande 
många nya ansikten i hemtjänsten 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse interpellationsdebatten som avslutad.             

Sammanfattning av ärendet 

Kent Helgesson (LPo) har lämnat in en interpellation till socialnämndens 

ordförande som behandlades på kommunfullmäktiges sammanträde den 3 

mars år 2020 § 32. Interpellationen ställer följande frågor: 

1. Möter våra äldre så många olika hemtjänstpersonal som statistiken 

utvisar och har man i så fall analyserat anledningen? 

2. Att våra äldre möter så många olika hemtjänstpersonal medför risker då 

vanan ökar att släppa in personer som man inte känner? Hur ser du på 

denna risk? 

3. Arbetar nämnd och förvaltning aktivt med lösningar för att försöka 

minska problemets omfattning och hur gör man i så fall? 

Socialnämndens ordförande har lämnat svar på interpellationen, men kan 

inte närvara på dagens kommunfullmäktige. Interpellationsdebatt hålls.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse 

interpellationsdebatten som avslutad och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.                 

Beslutsunderlag 

Interpellation från Kent Helgesson (LPo) 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-03-03 § 32  

Svar från socialnämndens ordförande, 2020-03-03 

Tjänsteskrivelse 2020-08-25     
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§ 91 Dnr 2020-000313  

Interpellation till Kommunstyrelsens ordförande Niklas 
Jonsson angående prioriteringsordningen för 
uthyrning av sporthallar och gymnastiksalar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anse interpellationsdebatten som avslutad.           

Sammanfattning av ärendet 

Robert Fredriksson (SD) har lämnat in en interpellation till 

kommunstyrelsens ordförande som behandlades på kommunfullmäktiges 

sammanträde den 23 juni år 2020 § 67. Interpellationen ställer följande 

frågor: 

1. Då Uppvidinge Drill och dans täcker åldrarna 5-20 år med 75 aktiva 

utövare så täcks en sådan förändring av barnkonventionen som blev lag 

2020-01-01 Men att någon utvärdering enligt barnrättslagen gjorts i detta 

ärende går inte att utläsa i KS handlingar, har så skett?  

2. Fanns det hos kommunstyrelsen kunskap om att Uppvidinge drill och 

dans bedriver verksamhet på SM nivå när man valde att prioritera vuxnas 

elitsatsningar före barn och ungas?  

3. Är det lämpligt att kommunstyrelsen reviderar av Kommunfullmäktige 

fattade beslut.  

Kommunstyrelsens ordförande har lämnat svar på interpellationen och 

interpellationsdebatt hålls.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan anse 

interpellationsdebatten som avslutad och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.                   

Beslutsunderlag 

Interpellation från Robert Fredriksson (SD) 

Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2020-06-23 § 67 

Tjänsteskrivelse 2020-08-25 

Svar från kommunstyrelsens ordförande, 2020-08-26       
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§ 92 Dnr 2020-000021  

Kommunernas Kvalitet i Korthet 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera informationen.             

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslöt under 2017 att delta i Sveriges Kommuner och 

Regioners projekt Kommunernas kvalitet i korthet (KKiK). 

Kommunens Kvalitet i Korthet är ett nationellt projekt som omfattar ca 260 

kommuner. Kommunerna utmanar sig själva genom att årligen ta fram och 

jämföra resultat inom definierade områden, för att utveckla styrning och 

kvalitet i välfärdstjänsterna. 

Syftet är att stärka förtroendevalda att styra för resultat och i dialogen med 

medborgarna. Ägarskapet är således politiskt och det är 

kommunfullmäktiges perspektiv som avspeglas i mätområden och 

nyckeltal. 

Kommunfullmäktige delges information om 2019 års resultat på 

sammanträdet.           

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så.                     
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§ 93 Dnr 2020-000126  

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-
2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 

I motionen föreslås tillsättandet av en planeringsgrupp med förankring i 

hela kommunen, samarbete med företag, föreningar och kultur samt ta 

hänsyn till firandet i ram- och budgetarbetet 2021. 

Kommunfullmäktige beslutade den 3 mars år 2020, § 34, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. Kommunstyrelsen beslutade 

den 18 mars år 2020, § 76, att överlämna motionen till 

kommunledningsförvaltningen för utredning och återkomma med svar till 

kommunstyrelsens sammanträde i juni år 2020. 

Det är snart 50 år sedan sammanslagningen av Åseda och Lenhovda 

köpingar samt Nottebäcks och Älghults landskommuner. 

Kommunledningsförvaltningen ställer sig positiv till motionens intentioner. 

Planering av 50-årsjubileumet bör även involvera det lokala närings- samt 

föreningslivet. Uppvidinge kommun kan stå som initiativtagare genom 

tillsättandet av en intern arbetsgrupp som ansvarar för planering och 

kontakter med övriga aktörer inom kommunen. 

Exempel på aktiviteter som kan tänkas genomföras är utställning av 

arkivmaterial som uppmärksammar kommunsammanslagningen. 

Utställningen kan placeras på fler orter i Uppvidinge kommun. Ytterligare 

exempel som 50-årsjubileumet kan uppmärksammas är företagardagar samt 

firandet av Olsmässan år 2021. 

Ekonomiska konsekvenser 

Ekonomiska konsekvenser är i dagsläget svårbedömt. Ekonomin påverkas 

på omfattningen av de aktiviteter som tänker genomföras under år 2021.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Viktoria Birgersson (C), Kerstin Ljungkvist (-), Matthias Sjöberg (V) och 

Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till motionen. 

Kent Helgesson (LPo), Marie Hammarström Linnér (S), Niklas Jonsson (S) 

och Jan Wernström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 
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Frida Sundqvist Hall (-) yrkar på att lägga till kostnadstak på ett par hundra 

tusen.      

Beslutsgång 

Ordförande tydliggör att motionen skall bifallas, avslås eller besvaras. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla eller anse motionen 

besvarad och finner att kommunfullmäktige beslutat att anse motionen 

besvarad. 

Votering begärd. 

Ordförande tydliggör propositionsordningen till JA-röst innebär att 

kommunfullmäktige anser motionen besvarad och NEJ-röst innebär att 

kommunfullmäktige bifaller motionen.  

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Peter Englén (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (V) X   

Matthias Sjöberg (V)  X  

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Margareta Schlee (M) X   

Carl Krekola (M) X   
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Ingrid Hugosson (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Sadiq Sahal (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo) X   

Roger Karlsson (LPo) X   

Anders Ljungkvist (-)  X  

Kerstin Ljungkvist (-)  X  

Frida Sundqvist Hall (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Antal JA-röster 20 st, antal NEJ-röster 15 st. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige anser motionen besvarad.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-06-10 § 167 

Motion om firandet av Uppvidinge kommun 50 år 1971-2021      

Beslutet skickas till 

Kommunchef 

Motionsställare 
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§ 94 Dnr 2020-000080  

Motion om gröna beslut 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige anser motionen besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 

Motion om gröna beslut inkom den 4 februari år 2020 och behandlades av 

kommunstyrelsen den 18 mars år 2020, § 77. Styrelsen beslutade att ge 

kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda motionen och 

återkomma med svar till kommunstyrelsens sammanträde i maj år 2020.  

Motionen yrkar på att införa gröna bokslut samt att alla beslut beaktar den 

miljö- och hälsopåverkan som beslutet kan medföra och att detta delges i 

protokollet. 

Inom kommunala verksamheter är gröna bokslut oftast kopplade till 

efterlevnaden och uppfyllelsen av de nationella miljömålen. I det gröna 

bokslutet ingår vanligtvis såväl det geografiska området som den 

kommunala organisationen. Historiskt har Uppvidinge kommun tidigare 

arbetat med gröna bokslut i samband med Agenda 21. I kommunens 

målstyrning finns målområdet Samhällsutveckling. Målområdet fokuserar 

på att skapa en hållbar miljö och samtidigt skapa förutsättningar för 

samhällsutveckling och tillväxt. Kommunens miljöprogram och energiplan 

är båda i behov av genomlysning.  

Kommunstyrelsen beslutade den 12 mars år 2019, § 40, att initiera 

framtagandet av en plan för implementering av Agenda 2030 i Uppvidinge 

kommun. Agenda 2030 går igenom de tre hållbarhetsdimensionerna: 

• Miljömässigt – det skall finnas goda förutsättningar för liv på jorden. 

• Socialt – alla ska kunna ha ett gott liv. 

• Ekonomiskt – god resurshantering. 

Gröna bokslut kan sammanställas som ett eget kapitel i delårsrapporten och 

årsredovisningen, i likhet med personal- och hälsoredovisning, kallat 

hållbarhetsredovisning. Alternativt att det framgår av respektive nämnds 

kapitel hur nämndens organisation arbetat med miljö- och klimatåtgärder. 

Utgångspunkten för redovisningen blir kommunens övergripande 

målsättning och/eller Sveriges ekokommuners gröna nyckeltal samt de 

nationella miljömålen. Rekommendationen är att föra samman gröna 
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bokslut som möjlighet till det pågående arbetet med Agenda 2030 samt 

initiera revidering av miljöprogram och energiplan. Detta skapar ökade 

förutsättningar till ändamålsenlig uppföljning utifrån målsättningar och 

prioriteringar. Utgångspunkten för hållbarhetsredovisningen blir då tydligt 

kopplat till Agenda 2030 och budgeten.  

Protokollen utgår från lagstiftningens krav och är sammankopplade med 

mallen för tjänsteskrivelser. I både protokollen och tjänsteskrivelserna finns 

rubriken Ekonomiska konsekvenser, vilket ska användas i de fall besluten 

förväntas ge en ekonomisk påverkan. Det pågår diskussioner inom 

kansliavdelningen om att göra rubriken mer allmän, exempelvis ändra till 

Konsekvenser. Således kan fler perspektiv redovisas utöver det 

ekonomiska. Alla politiska beslut medför inte en påverkan på miljön och 

hälsan. Kansliavdelningen anser det mer strävansvärt att detta behandlas i 

likhet med avsikten för ekonomiska konsekvenser, alltså att det anges i de 

fall det behövs. Uppvidinge kommun ska i sina politiska beslut beakta 

barnperspektivet utifrån bestämmelserna i barnkonventionen. Således kan 

det vid beslutsfattandet behövas en genomförd barnkonsekvensanalys. 

Beaktandet av miljö- och hälsopåverkan i de politiska besluten kan fungera 

på ett liknande sätt, alltså framtagandet av en mall för underlag till 

tjänsteskrivelsen som inkluderar både barnkonsekvensanalys och 

miljökonsekvensanalys. Denna lösning kan minska risken för att 

tjänsteskrivelserna och protokollen blir orimligt långa och svårlästa. 

Ekonomiska konsekvenser 

Förslaget innebär inga ekonomiska konsekvenser.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-05-20 § 134 

Motion om gröna beslut, 2020-02-04     

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 95 Dnr 2019-000390  

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende 
och ekoby i centrum av Uppvidinge och döp området 
till Uppvidinge 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget.            

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag framställs förslaget om att bygga klimatsmart skola, 

äldreboende och ekoby i centrum av Uppvidinge och döpa området till 

Uppvidinge. 

Klimatsmart byggnation ingår som en naturlig del i Uppvidinge kommuns 

arbete med nybyggnation samt underhållsinsatser. Det finns politiska beslut 

på att möjligheterna till solenergi ska beaktas vid nybyggnation och 

befintliga byggnader.  

Förskolan Björkåkra ska miljöcertifieras med anledning av att valt material 

utgått från särskild miljöhänsyn. På förskolans tak finns solceller som driver 

köket samt bergvärmepumpen. Byggnaden har ett större dagsljusinsläpp 

med syftet att minska användandet av lampor som ljuskälla.   

Vid renoveringen av Olofsgården inrättades uppvärmning via bergvärme 

som drivs av solceller. Solcellerna kyls ner av vatten och på så sätt får en 

högre kapacitet. 

Ett av kommunens gruppboenden har fått solceller som driver dess 

bergvärmepump. 

Trots Uppvidinge kommuns insatser mot klimatsmart byggnation finns ett 

omfattande renoverings- och utvecklingsbehov på befintliga lokaler. 

Underhållsbudgeten som ska täcka hela kommunens samlade underhåll 

uppgår till 2,4 miljoner kronor. Möjligheten till klimatsmart byggnation 

måste ses i förhållande till befintliga budgetmedel och underhållsbehov. 

Detta är en långsiktig process där möjligheterna till klimatsmart byggnation 

sker i de fall det är möjligt och aktuellt. 

En ekoby drivs många gånger av näringsidkare eller samhällsförening som 

engagerar och driver frågan. Ekobyn förutsätter hänsyn till exempelvis nära 

tillgång till kollektivtrafik samt gång- och cykelväg mellan bostadsområde 

och närliggande samhälle. Det finns inom Uppvidinge kommuns 

geografiska område möjlighet till upprättandet av en ekoby. Däremot är 
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Uppvidinge kommun inte en ensam aktör. Det går i detta läget inte att ta 

ställning till en ekoby i centrum av Uppvidinge. 

Kommunledningsförvaltningen hänvisar till möjligheterna för mark och 

exploatering med eventuell initiativtagare. 

Ekonomiska konsekvenser 

Klimatsmarta skolor och äldreboenden samt ekoby i centrum av 

Uppvidinge ställer krav på investering och innebär höjda kostnader.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Bilagor Medborgarförslag Bygg klimatsmart skola, äldreboende och ekoby i 

centrum av Uppvidinge och döp området till Uppvidinge 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2020-04-22 § 111      

Beslutet skickas till 

Förslagsställare 
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§ 96 Dnr 2020-000315  

Årsredovisning och revisionsberättelse VoB Kronoberg 
år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 2019. 

2. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg:s förbundsdirektion 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.                

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB har upprättat årsredovisning för verksamhetsåret 

2019. Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning och 

finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och från 

ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är i allt 

väsentligt rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig.  

Revisorerna tillstyrker att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2019 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Det är respektive medlemskommuns kommunfullmäktige som fattar beslut 

om ansvarsfriheten.                

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.           

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg Årsredovisning 2019 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2020-07-03     

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg, gun.hartman@vob.se   
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§ 97 Dnr 2020-000320  

Servicemått för erhållande av skolskjuts för 
gymnasieelever 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige upphäver det beslut som togs i kommunfullmäktige 

1997 § 33.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 1997 § 33 att samma servicemått som gäller 

för grundskolans elever årskurs 7-9 ska gälla för gymnasieeleverna. 

Servicemåtten för erhållande av skolskjuts för grundskoleelever beslutades 

av kommunfullmäktige 1996 § 95. De fastställda servicemåtten som gäller 

idag är att avstånd från hem till skola för erhållande av skolskjuts är 4 

kilometer för gymnasieelever. Beslutet föreslås upphävas för 

gymnasieelever eftersom resor för gymnasieelever betecknas inte som 

skolskjuts utan som elevresor. Dessa resor kan från kommunens sida ges i 

kontant stöd eller genom tillhandahållande av busskort. Minsta gällande 

avstånd för elevresor mellan hem och skola är 6 kilometer. 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till beslut 

Barn- och utbildningsnämnden föreslår kommunfullmäktige att upphäva 

det beslut som togs i kommunfullmäktige 1997 § 33.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 1996 § 95 

Sammanträdesprotokoll kommunfullmäktige 1997 § 33 

Protokollsutdrag BUN 2020-06-07 § 49 

Protokollsutdrag KS 2020-08-19 § 184 

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden  
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§ 98 Dnr 2020-000346  

Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar ”Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 

2021”.             

Sammanfattning av ärendet 

Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 

enlighet med kommunallagen (KL 3:9). Socialnämnden bereder för 

kommunfullmäktige ärendet om taxor- och avgifter inom 

verksamhetsområdet för omsorgen. Socialförvaltningens förslag finns i 

dokumentet Riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021. 

Regeringen fastställer, som alltid, prisbasbeloppet för nästkommande år 

under hösten, vilket innebär att de taxor och avgifter som baseras på 

prisbasbeloppet inte kan anges förrän prisbasbeloppet är fastställt.  

I avsnitt 2.1 som handlar om högkostnadsskyddet föreslås en höjning för 

boende i ordinärt och särskilt boende enligt maxtaxan för 2021. Höjningen 

sker i enlighet med 8 kap. 5 § socialtjänstlagen (SoL) som anger det så 

kallade högkostnadsskyddet.  

I avsnitt 3.1 i bilagan med rubriken "avgifter inom högkostnadsskyddet" 

föreslår socialförvaltningen en timtaxa för service och omvårdnad på 

maxtaxan/6 per timma. Avgiften för korttidsvård = maxtaxan/30 samt för 

Dag-/Nattvård = maxtaxan/SO.  

Ändringar  

Med hänvisning till avsnitt 3.2, avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan föreslår socialförvaltningen följande:  

Boendeavgift/Hyra föreslås en höjning med 2 %, fr o m 1/1 2021, på 

befintliga hyror med undantag för Bostad med särskild service på Sländan, 

Sunagård, Örnvägen 7 samt Köpmangatan där ingen hyreshöjning sker.  

Meddelande om hyreshöjning skickas ut till hyresgästen 3 månader innan 

hyreshöjningen träder i kraft.  

Med hänvisning till avsnitt 7.1, avgiftsnedsättning vid frånvaro:  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativ med antal 
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måltider per frånvarodag, vid planerad frånvaro meddelad minst 3 dagar 

innan.  

För de som har måltidsabonnemang i gruppbostad reduceras avgiften för 

måltidsabonnemang med 1/30 per frånvarodag, alternativt med antal 

måltider vid sjukhusvistelse.  

Med hänvisning till avsnitt 8.2, kostnadsersättning/avgifter utanför 

högkostnadsskyddet/maxtaxan:  

Habersättning mer än 4 timmar 0,1 % av prisbasbeloppet. Halvdag 1-4 

timmar 0,07% av prisbasbeloppet.  

Övrigt  

Vid städning hos makar och sambos i ordinärt boende, delas avgiften på 

hälften vardera. Gäller för nya beslut som tas under 2021 samt beslut som 

omprövas.  

Måltidsdistribution i ordinärt boende beviljas för 15 måltider alternativt 30 

måltider per månad. (Hel eller halv månad för respektive måltid). 

Socialnämndens förslag till beslut 

Socialnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta ”Riktlinjer för taxor 

och avgifter inom omsorgen 2021”. 

Ekonomiska konsekvenser 

Socialnämndens intäkter från avgifter beräknas öka med ca 1,5-2% under  

2021.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vänsterpartiet yrkar på att kosttaxorna fryses på 2019 års taxor pga att 

kostorganisationen inte är igång ännu.     

Beslutsgång 

Proposition 1. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så. 

Proposition 2. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bifalla eller avslå 

Vänsterpartiets yrkande och finner att kommunfullmäktige avslagit 

Vänsterpartiets yrkande. 

Votering begärd. 
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Ordförande tydliggör propositionsordningen att JA-röst innebär avslag på 

Vänsterpartiets yrkande och NEJ-röst innebär bifall till Vänsterpartiets 

yrkande. 

Namn Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   

Peter Englén (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Peter Ekman (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Tobiaz Kowalski (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   

Magnus Gustafsson (C) X   

Christina Lindqvist (KD) X   
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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   

Frida Sundqvist Hall (-) X   

Peter Danielsson (S) X   

Antal JA-röster 28 st, antal NEJ-röster 2 st, antal som AVSTÅR 5 st. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige avslagit Vänsterpartiets 

yrkande.            

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag SN 2020-06-09 § 59 

Förslag till riktlinjer för taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Förslag till förändrade taxor och avgifter inom omsorgen 2021 

Protokollsutdrag KS 2020-08-19 § 185          

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 99 Dnr 2020-000317  

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelsen för 
Uppvidingehus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Linda Arvidsson (M) från uppdraget som ersättare i styrelsen för 

Uppvidingehus AB.            

Sammanfattning av ärendet 

Linda Arvidsson (M) har avsagt sitt uppdrag som ersättare i styrelsen för 

Uppvidingehus AB och behöver därför entledigas av kommunfullmäktige.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Linda Arvidsson 

(M) från uppdraget som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus AB och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Avsägelse från uppdraget som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus AB     

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus AB 

Linda Arvidsson (M) 
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§ 100 Dnr 2020-000318  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i styrelsen för 
Uppvidingehus AB efter Linda Arvidsson (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Helena Johansson (M) som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus 

AB.            

Sammanfattning av ärendet 

Linda Arvidsson (M) har entledigats från uppdraget som ersättare i 

styrelsen för Uppvidingehus AB. 

Kommunfullmäktige behöver välja en ny ersättare i styrelsen för 

Uppvidingehus AB.     

Förslag till beslut på sammanträdet 

Jerker Blomqvist (M) föreslår Helena Johansson (M) som ersättare i 

styrelsen för Uppvidingehus AB.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Helena Johansson (M) 

som ersättare i styrelsen för Uppvidingehus AB och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.                      

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus AB 

Helena Johansson (M) 
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§ 101 Dnr 2020-000383  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i Barn- och 
utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Torbjörn Gustafsson (C) från uppdraget som ledamot i Barn- och 

utbildningsnämnden.             

Sammanfattning av ärendet 

Torbjörn Gustafsson (C) har avsagt sitt uppdrag som ledamot i Barn- och 

utbildningsnämnden och behöver därför entledigas av 

kommunfullmäktige.             

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Torbjörn 

Gustafsson (C) från uppdraget som ledamot i Barn- och 

utbildningsnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat så.            

Beslutsunderlag 

Avsägelse från uppdraget som ledamot i Barn- och utbildningsnämnden     

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 102 Dnr 2020-000384  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Ärendet bordläggs och hanteras igen på nästkommande sammanträde.           

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) yrkar på bordläggning.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bordlägga ärendet och att 

det hanteras igen på nästkommande sammanträde och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så.                    

Beslutet skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 103 Dnr 2020-000026  

Meddelanden till Kommunfullmäktige               

Sammanfattning av ärendet 

Inga meddelanden finns att delge.                               

    


