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Peter Skog Lindman (S), Ordförande 
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Tjänstemän Silja Savela, ekonomichef, §§ 136-137 

Therese Magnusson, utvecklingsstrateg, § 136 

Per Pettersson, RÖK, § 133 

Thina Rydell, dataskyddsombud, § 133 

 

Övriga Per Ragnarsson, revisor, § 134 
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§ 126 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänner dagordningen med ändring att ärende Delårsbokslut per 2019-

08-31 behandlas före ärende Information Budget 2020 och verksamhetsplan 

2021-2022.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Peter Skog Lindman (S) föreslår att ärende Delårsbokslut per 2019-08-31 

behandlas före ärende Information Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-

2022.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 

med ändring att ärende Delårsbokslut per 2019-08-31 behandlas före ärende 

Information Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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§ 127 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

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

Förslag till beslut på sammanträdet 

Ingrid Hugosson (C) föreslår kommunfullmäktige välja Anders Käll (M) 

och Niklas Jonsson (S) som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan välja Anders Käll (M) och 

Niklas Jonsson (S) som justerare och finner att kommunfullmäktige beslutat 

så.  
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§ 128 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund år 2019 

Sammanfattning av ärendet 

 frågar kommunfullmäktige vad som händer med 

eleverna om gymnasiet läggs ner. 

Jan Wernström (S) svarar att självklart har detta diskuterats i barn- och 

utbildningsnämnden också. Viktigt fråga, särskilt för eleverna och kanske 

då föräldrar också. Alla ska ha en chans att få sin möjlighet att kunna gå ut 

sin skolgång, det är viktigt. Och är det så att det inte passar så får vi försöka 

hitta andra lösningar. Men tanken är att alla ska få möjligheten gå ut sin 

skolgång. Det är jätteviktigt. 

 frågar den styrande majoriteten, hur ökar vi kommunens 

attraktivitet? Är det genom att: 

1. Lägga ner gymnasieskolan? 

2. Minska antalet platser på särskilt boende? 

3. Ta bort dagverksamheten för äldre? 

Dessutom så ryktas det att högstadiet ska flyttas från Älghult till Åseda, att 

kulturskolan ska läggas ned. Det pratas om att stänga bibliotek som inte ska 

vara bemannade och att man från Älghultsbiliotek nyss har dragit tillbaka 

en ansökan om att göra om. Det finns projekt som heter kreativa rum där 

man kan få hjälp utifrån med att ordna till ett bibliotek så det blir lite 

trevligare. Skruvs bibliotek har genomgått en sådan här förändringar. 

Planen var tills nyligen att det här skulle ske i Älghult. Nu har man dragit 

tillbaka det för att biblioteket kanske ska stängas. 

Hur är detta i linje med att öka attraktiviteten? Vem kommer att vilja flytta 

hit? Unga, barnfamiljer, eller lite äldre människor i mogen ålder? Vem 

känner för att flytta till en kommun där det är nästintill neddraget? 

Niklas Jonsson (S) svarar att nej det kanske inte ses som att öka 

attraktiviteten.  

Det förra styret var centerpartiet längst upp i samverkan med 

socialdemokrater. När man började se egentligen den ekonomiska 

utvecklingen 2017, när ekonomin började bli sämre. Man var tvungen att ta 

krafttag, man tog inga krafttag utan man lät det gå in i 2018. Vi slutade på 

ett minusresultat på 26 miljoner kronor och fortfarande kom det inga 
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förslag ifrån centerpartiet, som var då i en stark majoritet med 

kommunstyrelsens ordförande Åke Carlsson i spetsen. Att vi nu ser över 

samtlig verksamhet i Uppvidinge kommun bygger egentligen på ett dåligt 

ansvarstagande längre tillbaka. Det bygger på att man inte vidtagit några 

åtgärder, man har inte bett om dom förslag som skulle genererat sänkta 

kostnader för Uppvidinge kommun och den verksamheten. Att vi nu tar 

fram gymnasieskolan och ska fatta beslut om det. Det kan tyckas som en 

avveckling men när vi inte har barn som söker till skolan och inte har 

föräldrar som uppmanar sina barn till att kanske se Uppvidinge 

gymnasieskola som en skola att kunna utvecklas och skaffa sig den 

utbildning man behöver. Då är det inte lätt att driva en skola vidare. Det är 

oerhört lågt sökantal på den här skolan idag och haft under en längre tid. 

Och det har funnits tid från den gamla majoriteten att jobba för att utveckla 

gymnasieskolan, gör den bättre starkare och på det sättet marknadsföra 

den. Nej det har man inte gjort. Jag vill nästan säga att det gamla ledning 

har jobbat för att succesivt avveckla skolan, och det kan jag tycka är synd. 

Jag tycker det är synd om barnen och Uppvidingeborna att vi inte kan 

erbjuda det här i en framtid som det ser ut idag. 

Behovet utav särskilda boenden har varit lägre under en längre tid. Då 

måste vi titta över hur många plaster vi har råd att ha och var kan dom 

ligga. Behöver vi titta på större enheter med mer platser så man har 

möjlighet att följa med de konjunkturförändringar som ändå är. Vi vet att 

fler blir äldre och det finns bättre sjukvård och man kan bo kvar hemma 

längre. Då gäller det att hitta en omställning ifrån särskilda boendeplatser. 

platser till det som många pratar om, när man träffar SPF och PRO 

medlemmar som säger att man vill ha tillbaka det som en gång varit 

liknande ålderdomshem. Det närmsta man kommer den utvecklingen idag 

är trygghetsboende. Och det man bygger utan att det finns personal är 

tryggaboenden, och det bygger vår allmännytta och det bygger även den 

privata när man uppför nya fastigheter. Man tillgänglighetsanpassar dom 

så man kan bo där från att man är ung utan att man har något 

funktionshinder och även kunna bo kvar där som gammal. Och många 

slutar sina dagar antingen i det trygga boendet eller i trygghetsboende. 

Det som handlar om biblioteken, vi måste se över även den verksamheten 

vad har vi möjlighet till våra kommuninvånare. Det vi tittar på är att öka 

öppettiderna och ha meröppet. Men vi kommer inte kunna ha samma 

personalresurs som vi haft tidigare. Personalen är det värdefullaste vi har 

men det är också det dyraste vi har. Kan vi utveckla detta genom att 

använda den digitalisering och dom lösningar som finns idag i samhället så 
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kommer vi kunna ha mer öppettid för dom som vill gå till biblioteket, 

bemanning på begränsade tider men att man vet om att det finns möjlighet 

att få hjälp utifrån den kompetens som behövs där. 

Dagverksamheten är under förändring, det är inte den dagverksamheten 

som bedrevs tidigare. Man har kommit igång olika långt med 

dagverksamheten. Längst utav detta har man kommit i Lenhovda på 

Lingården, med den verksamhet som finns där, fungerar ypperligt. Den 

delen är på väg att utvecklas på den andra kommundelen, men 

omställningstiden är något längre vad man har förutspått i socialnämnden. 

Vi är lagstadgat skyldiga till att ha en dagverksamhet för våra 

kommuninvånare. Vi är olika långt komna men när vi är framme kommer 

det att finnas en dagverksamhet som är välutvecklad för dom som bor på 

våra boenden i Uppvidinge kommun. 

Christina Lindqvist (KD) svarar att det är viktigt att vi påminner oss om den 

svåra tid som varit under en turbulent tid. Kommunfullmäktige tog förra 

året ett beslut i juni där vi tillsatte en utredning och där jobbar vi vidare. 

Och jag hoppas att vi ska komma fram till en klok budget som inte sårar för 

mycket i november december någon gång. Vi får väl se när den landar där. 

Lars-Erik Hammarström (S) svara på fråga som  frågade på 

kommunfullmäktiges sammanträde i september. 

All arbetstid är betald. Det finns ingen obetald arbetstid i Uppvidinge 

kommun.  

Inom socialförvaltningen, för kommunals avtalsområde, finns sedan 2007 

ett lokalt kollektivavtal, Önskad sysselsättningsgrad. Detta avtal ger 

medarbetarna möjlighet att en gång per år välja sin sysselsättningsgrad, 

både uppåt och neråt. Sysselsättningsgraden gäller tillsvidare.  

(Förväxlas inte med utökad sysselsättningsgrad enligt Lagen om 

anställningsskydd (LAS)) 

Resurspass uppstår om den gemensamma sysselsättningsgraden på 

arbetsplatsen överstiger behovet av schemalagdbemanning i verksamheten. 

Resurspassen används till att täcka främst planerad frånvaro, som semester 

och föräldraledigheter men även längre och kortare frånvaro som sjukdom 

och vård av barn. Resurspass bokas i samråd mellan chef, samordnare och 

medarbetare. I april 2019 var antalet resurspass 185 stycken av dessa var 175 

bokade. De pass som inte bokats har medarbetarna tagit ut ledighet till 

exempel kompledigt eller semester. 
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Avstämning av arbetstidssaldot görs en gång per år, den 31 januari. Saldot 

får vid avstämningen vara högst +40 timmar och lägst -20 timmar. Plussaldo 

som överstiger 40 timmar bortfallet utan ersättning. Minussaldo utöver 20 

timmar ger löneavdrag med 1/165 av fast kontant månadslön.  

OB ersättning betalas ut i efterhand för arbetad tid på kvällar, helger och 

nätter.  

I Uppvidinge kommun är det, enligt personalavdelningen, totalt 945 

medarbetare anställda varav 124 stycken definieras som tjänstemän. Det 

betyder att avrundat är 13,12% av totala antalet medarbetare tjänstemän. 

 undrar eftersom han blivit utsatt för psykiskt och fysiskt 

våld, blivit mobbad, utsatt kränkt och förföljd. Ingen lärare eller rektor 

valde att lyssna eller ta han på allvar.  frågar:  

1. Vad gör ni för att jag ska veta att detta inte händer mig igen, eller 

något annat barn? 

2. Vad kan jag få för skadestånd och upprättelse? 

 vill ha skriftligt svar. 

Jan Wernström (S) svarar att sådant här berör. Man blir förbannad och det 

får inte hända, det ska inte hända. Det var det värsta jag hört. 

 har fråga och krav att  ska fortsätta få gå och fullfölja 

sina tre högstadieskolår på  där han känner sig trygg och 

trivs väldigt bra och har ett enormt och fantastiskt stöd både från personal 

och lärare och anpassad studiegång med allt han behöver. Kan  få 

detta besked skriftligt? 

Jan Wernström (S) svarar att det redan finns beslut på detta. 

 svarar att de ej fått skriftligt beslut på hela studieåret utan 

bara på en termin. 

Jan Wernström (S) svarar att högstadium kommer finnas 

kvar. 

 svarar att tillhör 

Jan Wernström (S) återkommer med svar. 
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§ 129 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

Motion om matkulturpris får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för 

beredning.  

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner: 

Motion matkulturpris, Dnr KS 2019-000299   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om motion matkulturpris får ställas och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan lämna motion matulturpris 

till kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Motion matkulturpris 

Tjänsteskrivelse 2019-10-21   

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 130 Dnr 2019-000102  

Anmälan av medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Inget medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige.  
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§ 131 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen interpellation har inkommit till kommunfullmäktige.  

  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 132 Dnr 2019-000085  

Fråga från förtroendevald 

Sammanfattning av ärendet 

Ingen fråga från förtroendevald har inkommit till kommunfullmäktige.  
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§ 133 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar 

Sammanfattning av ärendet 

Per Pettersson från Räddningstjänsten Östra Kronoberg (RÖK) informerar 

om RÖK:s verksamhet.  

Thina Rydell, dataskyddsombud, informerar om arbetet med GDPR i 

Uppvidinge kommun.  
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§ 134 Dnr 2019-000074  

Information från revisorerna 

Sammanfattning av ärendet 

Per Ragnarsson informerar om fem ärenden som revisorerna har på gång: 

Granskning av verkställighet gällande kommunfullmäktiges beslut  

Granskning av Socialnämndens ekonomistyrning 

Granskning av Barn- och utbildningsnämndens ekonomistyrning 

Granskning av Miljö- och byggnadsnämndens ekonomistryning? 

Granskning upphandling och inköp 

Revisorerna har tittat på det beslut som barn- och utbildningsnämnden 

fattade där alla ledamöter sig reserverade. 

Revisorerna har även tittat på delårsbokslutet. 
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§ 135 Dnr 2019-000294  

Uppvidinge Gymnasieskola 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar om återremiss på Barn- och 

utbildningsnämndens avvecklingsutredning av gymnasiet, för: 

 att revidera kostnadsberäkningar då det saknas bland annat 

personalkostnader och SYVkostnader för majoritetens IM och 

vux.alternativ. (budget -18  10 miljoner) 

 att revidera kostnadsberäkningarna för att få dem att överensstämma 

med barn- och utbildningsnämndens beräknade budgetkostnad 2020 

för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 att utredning och underlag ska visa samma utfall och blir lätt att följa 

 att Uppvidinge gymnasieskolans ledningsorg. ska få redovisa sina 

förslag till utveckling, för fullmäktige och Barn- och 

utbildningsnämnden vilket beslutades av barn- och 

utbildningsnämnden i april. 

 att PwC rapporten följer dokumentet och presenteras för fullmäktige då 

det påpekar avsaknad av särredovisning av gymnasieverksamheterna. 

 att ta bort det invävda förslaget att flytta högstadiet i Åseda till 

gymnasielokalerna då inte alla kostnader för flytten är beräknade om 

man inte kan ta beslut om två olika verksamheter i samma beslut.     

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden har fått ett uppdrag från 

kommunfullmäktige att skapa förutsättningar för besparingar. En av 

utgångspunkterna var att det krävs strukturförändringar för att fortsatt 

utveckla kommunen.  

Uppvidinge gymnasieskola har under en längre tid dragits med såväl 

organisatoriska som ekonomiska svårigheter. Gymnasiet har under flera år 

uppvisat minusresultat. Förutom de ekonomiska svårigheterna som är en 

följd av vikande elevtal har Skolinspektionen vid ett flertal tillfällen utfärdat 

förelägganden om vite avseende gymnasieskolan. Skolinspektionen har 

exempelvis riktat kritik mot att gymnasiet i så hög grad blandar 

vuxenstuderande och ungdomsstuderande vilket har varit en förutsättning 

för att få utbildningarna att starta.  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Det är få elever söker till gymnasiet. Antagningen inför läsåret 2019/2020 

visar återigen på ett lågt söktryck, totalt sökte sex elever de nationella 

programmen vid gymnasieskolan. Tidigare i år pausades antagningen till 

Naturvetenskapsprogrammet på grund av för få sökande. Sökande finns till 

introduktionsprogrammen som i förslaget blir kvar tillsammans med 

vuxenutbildningen. På sikt bör dock även vuxenutbildningens omfattning 

och organisering ses över. Antagningen till de nationella programmen ser i 

år ut enligt nedan. 

 

Program Sökande IM Kommentar 

Bygg och anläggning  1    

Bygg och anläggning 

lärling  

1    

Industri lärling  1    

Vård och omsorg  1    

VVS Branschskola  2   Dessa elever läser sina yrkesämnen i 

Katrineholm men övriga kurser och 

arbetsplatsförlagt lärande i 

Uppvidinge  

Introduktionsprogram   35 Var av 5 är boende i annan kommun. 

Introduktionsprogram avvecklas inte 

i förslaget.  

Totalt sökande 6   

 

Det finns samläsningsvinster mellan olika program men att starta 

utbildningar med enstaka sökande till hela program är inte ekonomiskt 

försvarbart. Idag är det vuxenutbildningarna som i hög grad möjliggör att 

det finns kurser för gymnasieungdomarna att läsa.  

Det har förts fram att en tänkt satsning på yrkesprogram skulle vara en 

möjlig utveckling av gymnasiet. Vi ser inte att detta är en möjlig utveckling 

då de egna utmaningarna även samverkar med en nationell trend då färre 

ungdomar söker sig till yrkesprogram. I Skolverkets sammanställning av 

årets antagna ser vi att yrkesprogrammen minskar och att vård- och 

omsorgsprogrammet samt bygg- och anläggningsprogrammet är två av de 

program som minskar mest i landet (se underlag gällande statistik från 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(45) 

Sammanträdesdatum 

2019-10-29 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

Skolverket). Dessa två är program som i diskussioner förts fram som 

möjliga grundstenar i ett eventuellt yrkesgymnasium.  

Presidiet önskar se ett större fokus på grundskolan. Som en följd av 

avvecklingen av gymnasiet flyttas Åsedaskolan 7-9 till gymnasiets lokaler. 

Att använda gymnasiets lokaler till fortsatt skolverksamhet är en god 

resursanvändning av befintliga lokalresurser. Till skollokalerna där 

Åsedaskolan 7-9 är idag flyttas vuxenutbildning och 

introduktionsprogrammen.  

Barn- och utbildningsnämnden beslutade den 11 september år 2019 § 82 att 

hemställa till kommunfullmäktige om att avveckla gymnasieskolans 

nationella program inför läsåret 2020/2021. 

På kommunstyrelsens sammanträde den 15 oktober 2019, § 221, beslutade 

kommunstyrelsen att i enlighet med barn- och utbildningsnämndens beslut 

2019-09-11, § 82, föreslå kommunfullmäktige besluta att avveckla 

gymnasieskolans nationella program inför läsåret 2020/2021.       

Ekonomiska konsekvenser  

Avvecklingen av gymnasieskolans nationella program får en kostnadseffekt 

vad vi kan se idag på 2.5 miljoner kronor.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Centern och Kristdemokraterna yrkar återremiss på Barn- och 

utbildningsnämndens avvecklingsutredning av gymnasiet, för: 

 att revidera kostnadsberäkningar då det saknas bland annat 

personalkostnader och SYVkostnader för majoritetens IM och 

vux.alternativ. (budget -18  10 miljoner) 

 att revidera kostnadsberäkningarna för att få dem att överensstämma 

med barn- och utbildningsnämndens beräknade budgetkostnad 2020 

för gymnasiet och vuxenutbildningen. 

 att utredning och underlag ska visa samma utfall och blir lätt att följa 

 att Uppvidinge gymnasieskolans ledningsorg. ska få redovisa sina 

förslag till utveckling, för fullmäktige och Barn- och 

utbildningsnämnden vilket beslutades av barn- och 

utbildningsnämnden i april. 
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 att PwC rapporten följer dokumentet och presenteras för fullmäktige då 

det påpekar avsaknad av särredovisning av gymnasieverksamheterna. 

 att ta bort det invävda förslaget att flytta högstadiet i Åseda till 

gymnasielokalerna då inte alla kostnader för flytten är beräknade om 

man inte kan ta beslut om två olika verksamheter i samma beslut. 

Jan Wernström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Landsbygdspartiet oberoende yrkar bifall till Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

Robert Fredriksson (SD) yrkar bifall till Centerpartiets och 

Kristdemokraternas yrkande. 

Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Matthias Sjöberg (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Marie Hammarström Linnér (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Anders Ljungqvist (-) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på 

sammanträdet. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska återemitteras. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 

på sammanträdet. 

Votering är begärd 

Ordförande instruerar kommunfullmäktige att en Ja-röst innebär bifall till 

kommunstyrelsens förslag, en Nej-röst innebär återremiss. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat 

återremittera ärendet genom minoritetsåterremiss.    

Omröstningsresultat 

 Ja Nej  Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström Linnér (S) X   
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Susanne Karlsson (S) X   

Jan Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Lars-Eric Hammarström (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   

Erik Ragnarsson (C)  X  

Ingrid Hugosson (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  

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Andreas preschel (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  
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Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 19 15 1 

     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-25, § 221 

Centerpartiet och Kristdemokraternas skrivelse 

Protokollsutdrag Barn- och utbildningsnämnden 2019-09-11 § 82 

Utredning om avveckling av Uppvidinge gymnasieskola 

Elevtal Uppvidinge gymnasieskola höstterminen 2019 

Statistik gällande antagning till gymnasiet höstterminen 2019, Skolverket 

Elevkonsekvensanalys 

Konsekvensanalys    

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 136 Dnr 2019-000297  

Delårsbokslut per 2019-08-31 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna delårsbokslut per 2019-08-31.   

Sammanfattning av ärendet 

Enligt kommunallagen ska kommuner upprätta minst ett delårsbokslut per 

år. I Uppvidinge kommun upprättas delårsbokslutet per sista augusti.  

Resultatet per 2019-08-31 är negativt med 10,9 miljoner kronor, prognosen 

för helåret är minus 25,1 miljoner kronor, vilket är 18 miljoner sämre än 

årets budget.  

Nämndernas delårsresultat är negativt med fem miljoner kronor i 

förhållande till periodens budget, prognosen för helåret är minus 15 

miljoner kronor. Finansförvaltningens beräknas ge ett negativt resultat till 

följd av lägre skatte- och utjämningsintäkter samt finansiell kostnad på 

pensionsskuld.   

De samlade investeringarna för perioden uppgår till 19,3 miljoner kronor 

och prognosen för året är 56 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 bara ett att uppnås för året. 

Ekonomiska konsekvenser 

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år. Prognosen för 2019 är ett negativt balanskravsresultat på 18 miljoner 

kronor. Eftersom det negativa resultatet ska återställas inom en treårsperiod 

innebär det att det ekonomiska utrymmet begränsas kommande år.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna delårsbokslut 

per 2019-08-31 och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  
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Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 198 

Delårsbokslut 2019-08-31 inkl revisorernas utlåtande 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och bolag 

Revisorerna 
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§ 137 Dnr 2019-000150  

Information Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-
2022 

Sammanfattning av ärendet 

Ekonomichef informerar kommunfullmäktige om budgetberedningens 

förslag till budget 2020.  
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§ 138 Dnr 2019-000104  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag, 
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera 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 11 motioner som inte besvarats inom det år som anges i 

kommunallagen. Sju medborgarförslag överskrider den gräns på ett år som 

fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så.     

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens protokollsutdrag 2019-10-15 § 212 

Förteckning oktober 
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§ 139   

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i 
Alstermo 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige avslå medborgarförslaget.          

Sammanfattning av ärendet 

Den 26 februari år 2019, § 5, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, medborgarförslag belysning 

vid återvinningsstationen i Alstermo. 

Den 9 april år 2019, § 70, beslutade kommunstyrelsen att ge tekniska 

utskottet i uppdrag att utreda medborgarförslaget med tillägg att se över 

belysningen för samtliga återvinningsstationer i kommunen och återkomma 

med svar senast oktober år 2019.    

Kommunstyrelsens tekniska utskott beslutade den 6 maj 2019, § 18, att 

överlämna svar till kommunstyrelsen om att medborgarförslaget redan är 

genomfört.     

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 188, att föreslå att 

kommunfullmäktige avslår medborgarförslaget. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 188 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens tekniska utskott 2019-05-06, § 18 

Medborgarförslag belysning vid återvinningsstationen i Alstermo 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 140 Dnr 2018-000409  

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen utökad hjälp av fixartjänsten med teknisk support.                        

Sammanfattning av ärendet 

En motion har inkommit till Uppvidinge kommun, som föreslår att 

kommunens fixartjänst skall utöka sin verksamhet med teknisk support.  

Grundtanken med inrättandet av en fixartjänst i kommunen var att 

förhindra fall och halkolyckor. På Uppvidinge kommuns hemsida finns en 

tydlig broschyr vad en kommuninvånare kan få hjälp med av fixartjänsten 

Teknisk support av dator, surfplattor och smartphones ska vara och är en 

skyldighet av återförsäljaren. Fixartjänsten ska inte arbeta med dessa 

arbetsuppgifter, dels på grund av att spetskompetens inte finns inom dessa 

områden och dels på grund av garantifrågor. Uppvidinge kommuns 

fixartjänst kommer att fortsätta arbeta med grunduppdraget.   

kommunstyrelsen beslutade 2019-10-25, § 208, föreslå att 

kommunfullmäktige avslår motionen utökad hjälp av fixartjänsten med 

teknisk support.        

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag att avslå motionen. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande att bifalla motionen. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Votering begärd. 

Ordförande instruerar kommunfullmäktige att Ja-röst innebär att avslå 

motionen, att Nej-röst innebär att bifalla motionen. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i att 

avslå motionen.  
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Omröstningsresultat 

 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 Wernström (S) X   

Åke Axelsson (S)  X  

Kent Bergqvist (S)  X  

Birger Johansson (S) X   

Lars-Eric Hammarström (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   

Erik Ragnarsson (C)  X  

Ingrid Hugosson (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  
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Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Andreas preschel (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPO)  X  

Roger Karlsson (LPO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Resultat 19 16 0 

     

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-10 § 146 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 208 

Motion utökad hjälp via kommunens fixartjänst   

Beslutet skickas till 

Motionär 
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§ 141 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att inhämta yttrande från socialnämnden 

avseende överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till 

socialnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 86, att revidera 

kommunstyrelsen och socialnämndens reglemente och därmed flytta över 

färdtjänst och riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden från 

och med den 1 januari 2020.   

Den 5 september 2019 lyfte socialnämnden ett ärende om yttrande 

angående överflyttning av färdtjänst och riksfärdtjänst. I socialnämnden 

protokoll står det att:  

I kommunallagens 5 kapitel 26 § framgår att ”innan ett ärende avgörs av 

fullmäktige, ska det ha beretts antingen av en nämnd vars 

verksamhetsområde ärendet berör eller av en fullmäktigeberedning”. I 27 § 

samma kapitel framgår att ”om ett ärende har beretts bara av en 

fullmäktigeberedning, ska en nämnd vars verksamhetsområde ärendet 

berör alltid ges tillfälle att yttra sig”. Ärendet om att flytta över färdtjänst 

och riksfärdtjänst berör socialnämndens verksamhetsområde i högsta grad. 

Vi anser därför att socialnämnden både skulle ha fått information om 

ärendet samt fått tillfälle att yttra sig innan ärendet togs upp för beslut på 

kommunfullmäktiges sammanträde. Eftersom så inte var fallet önskar vi nu 

därför om tid för yttrande i ärendet samt att ärendet lyft upp på nytt i 

fullmäktige för beslut. 

Socialnämnden beslutade den 5 september 2019, § 131: Socialnämnden 

godkänner socialförvaltningens förslag till beslut att ärendet lyfts på nytt i 

fullmäktige efter yttrande i socialnämnden.                    

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde den 15 oktober 

2019, § 209. Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige 

inhämta yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 

riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 209 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-09-05, § 131  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Kommunstyrelsen 
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§ 142 Dnr 2019-000283  

Taxor och avgifter inom vård och omsorg år 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige antar Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och 

omsorg 2020.            

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 vård- och omsorg.  

Socialnämnden beslutade den 10 oktober år 2019 § 144 att föreslå 

kommunfullmäktige att anta Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård- och 

omsorg 2020.        

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15, § 219, att i enlighet med 

socialnämndens beslut 2019-10-10, § 144, föreslår att kommunfullmäktige 

antar Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2020.            

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 219 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-10-10 § 144 

Riktlinjer för taxor och avgifter inom vård och omsorg 2020 

Tabell höjning av taxor och avgifter 2020  

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 
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§ 143 Dnr 2019-000279  

Yttrande handlingsprogram för Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna informationen kring handlingsprogrammet. 

2. Överlämnar samtliga inkomna yttranden till förbundsdirektionen 

RÖK..  

Reservation 

Kent Helgesson (LPO) reserverar mot beslutet med motivering: 

Landsbygdspartiets uppfattning var att återremiss var det mest lämpliga. 

Enligt Länsstyrelsen Kronoberg uppfyller den aktuella remissutgåvan inte 

lagkraven fullt ut, bristerna anges så omfattande att programmet behöver 

kompletteras och att ytterligare samråd behövs innan 

handlingsprogrammet kan fastställas. 

Dessa uppgifter har funnits tillgängliga en längre tid, även när 

kommunstyrelsen den 15 oktober ändå beslutade ställa sig positiv till 

föreslaget handlingsprogram tillika föreslog att kommunfullmäktige inför 

dagens möte skulle göra detsamma. 

Vi ville med återremiss tydligt markera att fullmäktige inte ska yttra sig 

över det föreslagna handlingsprogrammet utan påtala att man inväntar en 

ny remissutgåva med åtgärdade brister. 

I övrigt har vi synpunkter på processen med framtagandet av det nu 

aktuella handlingsprogrammet. Uppvidinge kommuns representation i 

räddningstjänstförbundets direktion med tre politiker S, M och C har varit 

delaktiga i framtagande, godkännande och utskick av 

handlingsprogrammet på remiss. Man har således inte opponerat sig mot 

bl.a. neddragningen av en beredskapstjänst på Norrhults brandstation. Att 

uppmärksamma övriga brister som länsstyrelsen påtalar kan dock inte 

politiken lastas för då den expertkunskapen borde återfinnas i 

räddningstjänstens tjänstemannaorganisation och inte hos politiker. 

Uppvidinge kommun beslutade nu istället bara konstatera att man tagit del 

av handlingsprogrammet samt bifogades tre yttranden av de partier som 

styr kommunen S, M och V. Detta innebär förhoppningsvis att S och M inte 

tolkar kommunens ”tagit del av handlingsprogrammet” som ett carte 
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blanche att förbundsdirektionen får fastställa en reviderad utgåva som 

Uppvidinge kommun inte fått yttra sig över. 

Landsbygdspartiet förutsätter att utställt löfte att kommunfullmäktige 

kommer få nytt tillfälle att yttra sig över en reviderad remissutgåva infrias. 

Då förväntar vi oss att den är behäftad med mindre brister och att 

utryckningsorganisationen inte bemannas på ett sätt att ensamarbete 

riskeras.  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har tagit del av handlingsprogrammet, som beskriver 

lagkrav, förbundsvision, riskbild i det geografiska området samt förbundets 

förebyggande, operativa och uppföljande verksamhet. Ett beslutat 

handlingsprogram utgör räddningstjänstverksamhetens styrdokument för 

mandatperioden. I detta beskrivs vad kommunen och dess invånare, 

föreningar, företag och andra aktörer kan förvänta sig av räddningstjänsten 

före, under och efter en olycka.  

Kommunledningsförvaltningen ställde sig positiv till handlingsprogrammet 

som presenteras av räddningstjänstförbundet. Följande kommentarer 

lämnas från de kommunala verksamheterna:  

1. Utbildning och information (punkt 6.5) 

Förebyggande brandskyddsarbete i form av utbildning och dialog om 

lokala risker är viktigt i kommunala verksamheter. Önskvärt med fortsatt 

erfarenhetsutbyte med räddningstjänsten.  

2. Räddningsstyrkor (punkt 7.2) 

Räddningstjänstens operativa bemanning i Norrhult har ett befäl i 

beredskap ”vilket starkt begränsar den skadeavhjälpande förmågan”. 

Önskvärt med förtydligande av konsekvenser.  

3. Samverkan med andra organisationer (punkt 7.5) 

Räddningstjänstförbundet samverkar i regionen rörande suicidprevention. 

Önskvärt med beskrivning av hur samverkan sker.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet på sammanträde den 15 oktober 

2019, § 202. På sammanträdet lämnade Uppvidingemoderaterna, 

Socialdemokraterna och Vänsterpartiet in remissvar.  

Kommunstyrelsen beslutade att föreslå kommunfullmäktige ställa sig 

positiv till handlingsprogrammet samt att överlämna inkomna yttranden 
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från Socialdemokraterna, Moderaterna och Vänsterpartiet till 

kommunfullmäktige 

Den 28 oktober 2019 inkom Centerpartiet och Kristdemokraterna med 

remissvar på handlingsprogrammet för RÖK 2019-2022 

Erik Ragnarsson (C) informerar kommunfullmäktige på sammanträdet att 

då länsstyrelsen i preliminärt yttrande framfört kritik mot 

handlingsprogrammet kommer RÖK att genomföra ny samrådsprocess. 

Dock rekommenderar RÖK medlemskommunerna att yttra sig om 

nuvarande förslag. Så att dessa synpunkter kan tas med i nästa samråd.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Vänsterpartiet yrkar att godkänna informationen kring 

handlingsprogrammet och överlämna bifogade yttranden till förbundet. 

Kent Helgesson (LPo) yrkar på återremiss med motivering att fullmäktige 

ska invänta omarbetad remissutgåva med anledning av länsstyrelsens 

yttrande: att bristerna i handlingsprogrammet är så omfattande att 

kompletteringar och ytterligare samråd krävs. 

Centerpartiet och Kristdemokraterna yrkar att godkänna informationen och 

att Centerpartiet och Kristdemokraternas yttrande biläggs till handlingarna. 

Socialdemokraterna yrkar att godkänna informationen kring 

handlingsprogrammet och överlämna bifogade yttranden till förbundet. 

Carl Krekola (M) yrkar att moderaternas yttrande biläggs till handlingarna. 

Beslutsgång 

Proposition 1  

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på 

sammanträdet 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska återemittera ärendet. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att ärendet ska avgöras 

på sammanträdet. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

vänsterpartiet, socialdemokraterna, centerpartiet, kristdemokraterna och 

Carl Krekolas (M) yrkanden att godkänna informationen kring 
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handlingsprogrammet och överlämna samtliga inkomna yttranden till 

förbundsdirektionen RÖK. 

Ordföranden finner att kommunfullmäktige beslutat att godkänna 

informationen kring handlingsprogrammet och överlämna samtliga 

inkomna yttranden till förbundsdirektionen RÖK. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 202 

Remissvar från Vänsterpartiet på handlingsprogram RÖK 2019-2022 

Remissvar från Socialdemokraterna på handlingsprogram RÖK 2019-2022 

Remissvar från Uppvidingemoderaterna på handlingsprogram RÖK 2019-

2022 

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-2022 

Följebrev ”Remissyttrande avseende förslag till handlingsprogram för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 
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§ 144 Dnr 2017-000353  

Trafiklösning för nya industriområdet i Åseda 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Godkänna upprättat avtalsförslag mellan Uppvidinge kommun och 

Trafikverket. 

2. Avsätta 20 680 000 kronor i 2020 års investeringsbudget till åtgärderna till 

följd av avtalet. 

3. Finansiera ökade driftkostnader genom centralt avsatta medel för 

kapitalkostnader som beslutades i budgetförutsättningarna för budget 2020 

och verksamhetsplan 2021-2022.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-02-13 § 12 om att godkänna ett 

övergripande medfinansierings- och samverkansavtal mellan Uppvidinge 

kommun och Trafikverket.  

Avtalet syftar till att principiellt reglera och tydliggöra respektive parts 

åtaganden och ansvar för att få till stånd en framtidssäkrad väganslutning 

till ett nytt verksamhetsområde som kommunen avser utveckla på 

fastigheten Kållehylte 1:6 söder om riksväg 23. Av avtalet framgår vidare att 

det kommer behöva följas upp av ett mer detaljerat medfinansierings- och 

genomförandeavtal när samtliga erforderliga utredningar och 

kostnadsberäkningar är genomförda. 

Planarbetet med det nya verksamhetsområdet har nu kommit så långt att de 

kostnadsberäkningar och utredningar som krävs har kunnat göras. Det nya 

avtalet ersätter det tidigare avtalet och innehåller mer noggranna 

kostnadsberäkningar och ansvarsfördelningar mellan kommunen och 

Trafikverket.  

Det nya medfinansieringsavtalet innebär i huvudsak följande: 

Trafikverket åtar sig att genomföra följande åtgärder:  

1) Anlägga port för planskild förbindelseväg under väg 23,  

2) stängning av tillfällig väganslutning till enskild väg samt  

3) anlägga erforderliga kommunala gator och övrig infrastruktur. I 

åtgärdslistan ingår även Trafikverkets interna kostnader och 

byggplatsuppföljning. 
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Uppvidinge kommun förbinder sig att fullt ut finansiera ovan nämnda 

åtgärder, inklusive Trafikverkets personalkostnader som Trafikverkets 

hantering av projektet medför. Uppvidinge kommun förbinder sig även till 

att bekosta åtgärder som explicit inte redovisas i avtalet, men som i ett 

senare skede kan komma att krävas för att genomföra projektet i sin helhet.  

Kostnaden för samtliga åtgärder beräknas uppgå till 20 680 000 kronor. I 

kostnadsberäkningen ingår inte kostnader för ägande respektive drift och 

underhåll. Årlig kostnad för ägande samt drift och underhåll beräknas 

uppgå till 6 000 kronor. 

Kommunstyrelsen beslutade 2019-10-15, § 196, att föreslå 

kommunfullmäktige besluta att: 

1. Godkänna upprättat avtalsförslag mellan Uppvidinge kommun och 

Trafikverket. 

2. Avsätta 20 680 000 kronor i 2020 års investeringsbudget till åtgärderna till 

följd av avtalet. 

3. Finansiera ökade driftkostnader genom centralt avsatta medel för 

kapitalkostnader som beslutades i budgetförutsättningarna för budget 2020 

och verksamhetsplan 2021-2022.                             

Ekonomiska konsekvenser 

Kommunal medfinansiering av statlig infrastruktur får kostnadsföras direkt 

eller fördelas på mellan 2 till 20 år. Åtgärderna i den statliga infrastrukturen 

är beräknad till 15 400 000 kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning 

blir 770 000 kronor per år i 20 år om kostnaden fördelas på 20 år.  

Åtgärderna i den kommunala anläggningen är beräknad till 5 300 000 

kronor. Driftpåverkan i kommunens redovisning blir en årlig avskrivning 

på 160 000 kronor per år i 33 år. 

Därutöver tillkommer finansiell kostnad till följd av den minskade 

likviditeten/ökade upplåningen.  

I budgetförutsättningarna som beslutades av kommunfullmäktige i juni 

2019, finns avsatta medel för driftkostnader till följd planerade 

investeringar som täcker de ökade driftkostnaderna till följd av avtalet med 

Trafikverket.                 

Förslag till beslut på sammanträdet 

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

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 195 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2019-09-26 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2018-02-13 § 12 Trafiklösning för nya 

industriområdet i Åseda 

Medfinansiering och samverkansavtal väganslutning Kållehylte 

industriområde, Åseda, 2018-01-24       

Beslutet skickas till 

Trafikverket 

Förvaltningschef, samhällsserviceförvaltningen 

Planarkitekt 

Ekonomikontoret 

Tekniska avdelningen   
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§ 145 Dnr 2016-000049  

Kulturstrategi 2019-2022 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta förslag till ny kulturstrategi.  

2. Tydliggöra i kulturstrategin 2019-2022 utvecklandet av samarbetet 

med Glasriket och film i Glasriket.       

Sammanfattning av ärendet 

Kulturstrategins främsta syfte är att vara ett styrmedel för prioriteringar 

inom den kommunala kulturpolitiken. I strategin anges prioriteringar och 

politisk viljeyttring inom de olika konsterna samt en övergripande 

handlingsplan för verkställande av viljeyttringarna. En politisk styrgrupp 

bestående av tre ledamöter i Kultur- och föreningsutskottet har tillsammans 

med tjänstemannagruppen arbetat fram en kulturstrategi. 

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 18 juni år 2019, § 27, att förslag 

till ny kulturstrategi ska presenteras på utskottssammanträdet den 27 

augusti år 2019.  

Kultur- och föreningsutskottet beslutade den 27 augusti 2019, § 27, att 

föreslå kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anta förslag till ny 

kulturstrategi.             

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 203, att föreslå 

kommunfullmäktige anta förslag till ny kulturstrategi och att tydliggöra i 

kulturstrategin 2019-2022 utvecklandet av samarbetet med Glasriket och 

film i Glasriket.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-25, § 203 

Förslag till ny kulturstrategi 2019-2022  

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsavdelningen 

Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 146 Dnr 2019-000122  

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation 

Kommunfullmäktiges beslut 

Varje parti som innehar mandat i fullmäktige ska utse en 

fullmäktigeledamot till att ingå i den parlamentariska utredningen. Val av 

respektive fullmäktigeledamot ska inkomma till kansliavdelningen senast 

den 29 november år 2019.   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige uppdrog i april 2019 åt Kommunstyrelsen att 

återkomma med ett förslag till politisk organisation som kan beslutas under 

hösten 2019 för att träda i kraft den 1 januari 2020.  

Uppdraget från Kommunfullmäktige innebar att göra en översyn av den 

politiska organisationen och en konsekvensbeskrivning utifrån intentionen 

att inrätta två nya nämnder, en kultur- och fritidsnämnd samt en teknisk 

nämnd.  

De övergripande motiven till översynen av den politiska organisationen var 

att förstärka den politiska genomslagskraften och det koncerngemensamma 

perspektivet, tydliggöra ansvar mellan politiker och tjänstepersoner, 

tydliggöra politiskt ansvarsutkrävande samt säkerställa en kostnadseffektiv 

verksamhet med rätt kompetens på rätt plats. 

Översynens slutsats är att det finns möjlighet att bygga den politiska 

organisation efterfrågades och som stödjer politikens målbild bättre än idag.  

Ett införande av ny politisk organisation 1 januari 2020 kommer emellertid 

sannolikt att medföra konsekvenser som innebär att pågående och 

planerade insatser behöver nedprioriteras eller helt uteblir. Det utredda 

förslaget till ny politisk organisation har en snäv tidsram, innebär stora 

merkostnader som kommer att minska det ekonomiska 

handlingsutrymmet, särskilt mot bakgrund av ”Projekt 20 miljoner”. 

Mot bakgrund av detta föreslås den alternativa handlingsvägen som 

innebär en genomlysning av hela den politiska organisationen. 

Kommunstyrelsen beslutade den 11 juni 2019, § 129: 

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige återremittera ärendet och 

uppdra åt kommunstyrelsen att utreda hela den politiska organisationen för 
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att återkomma med förslag till ny politisk organisation som kan införas den 

1 januari 2023.  

2. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ge kommunstyrelsen i 

uppdrag att återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk 

utredning av den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier 

är representerade.    

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni 2019, § 83: 

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet och uppdra åt 

kommunstyrelsen att utreda hela den politiska organisationen för att 

återkomma med förslag till ny politisk organisation som kan införas den 1 

januari 2023.     

2. Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen i uppdrag att 

återkomma med förslag till fullmäktige på en parlamentarisk utredning av 

den politiska organisation där samtliga av fullmäktiges partier är 

representerade.     

På sammanträde den 15 oktober 2019, § 207, beslutade kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktige besluta att varje parti som innehar mandat i 

fullmäktige ska utse en fullmäktigeledamot till att ingå i den 

parlamentariska utredningen. Val av respektive fullmäktigeledamot ska 

inkomma till kansliavdelningen senast den 29 november år 2019. 

Kommunstyrelsen beslutade även att ge kommunledningsförvaltningen i 

uppdrag att genomföra en utredning med externt stöd av hela den politiska 

organisationen.               

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsen förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 207  

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningen 
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§ 147 Dnr 2019-000298  

Sammanträdesplan 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 

Anta sammanträdesplanen för kommunfullmäktige år 2020.     

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ska besluta om 

sammanträdestider för år 2020.           

Kommunstyrelsen beslutade den 15 oktober 2019, § 213, att föreslå 

kommunfullmäktige anta följande sammanträdesdatum: 

21 januari 

4 februari 

3 mars 

7 april 

5 maj 

23 juni 

1 september 

6 oktober 

3 november 

1 december 

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 

Sammanträdesplan 2020 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-10-15, § 213 

Beslutet skickas till 

Samtliga styrelser och nämnder 

Samtliga förvaltningar 

  

 




