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Plats och tid Folkets hus, Åseda, tisdagen den 4 februari 2020 kl 18:30-21:17 
Sammanträdet ajourneras 19:42-20:10, 20:59-21:11 

Beslutande Ledamöter 
Se närvarolista på sida 2 

Övriga närvarande Se närvarolista på sida 3 

Justerare Niklas Jonsson och Anders Käll 

Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, måndagen den 10 februari 2020 kl 09:30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-17 
 Alexander Arbman  

 Ordförande 
  

 Ingrid Hugosson  

 Justerare 
  

 Niklas Jonsson Anders Käll 
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Instans Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-02-04 
Datum då anslaget sätts 
upp 2020-02-10 

Datum då anslaget 
tidigast tas ned 2020-03-04 

Förvaringsplats för 
protokollet Kommunhuset Åseda 
 

Underskrift 
  

 Alexander Arbman  



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(31) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Niklas Jonsson (S) 
Bodil Fager Bergqvist (S) 
Peter Danielsson (S) 
Marie Hammarström Linnér (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Jan Wernström (S) 
Åke Axelsson (S) 
Jim Johansson (S) 
Anette Valentin (S) 
Lars-Erik Hammarström (S) 
Bjarne Svensson (S) 
Jerker Blomqvist (M) 
Anders Käll (M) 
Margareta Schlee (M) 
Carl Krekola (M) 
Frida Sundqvist Hall (C), som tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 
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) 
Tobias 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) 
Anders Ljungkvist (-) 
Kerstin Ljungkvist (-), 2:e vice ordförande 
Andreas Preschel (SD) 
Robert Fredriksson (SD) 
Kent Helgesson (LPo) 
Roger Karlsson (LPo) 
Peter Ekman (S), som tjänstgörande ersättare för Peter Skog Lindman (S), 
ordförande 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Silja Savela, ekonomichef/tf kommunchef 
Cecilia Bülow, personalchef 
Therese Magnusson, utvecklingsstrateg 
Alexander Arbman, nämndsekreterare 
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§ 1 Dnr 2020-000001  

Godkännande av dagordningen  

Kommunfullmäktiges beslut 
Godkänner dagordningen med ändringen att ärende Nybyggnation 
industrifastighet, dnr KS 2020-000032, utgår från dagordningen.                    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S) yrkar på att ärende Nybyggnation industrifastighet, dnr 
KS 2020-000032, ska utgå från dagordningen.     

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan godkänna dagordningen 
med ändringen att ärende Nybyggnation industrifastighet, dnr KS 2020-
000032, utgår från dagordningen. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.                     
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§ 2 Dnr 2020-000002  

Val av justerare  

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

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kerstin Ljungkvist (-) föreslår Kommunfullmäktige 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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§ 3 Dnr 2020-000007  

Allmänhetens frågestund              

Sammanfattning av ärendet 
 frågar kommunfullmäktige om skulle eleverna kunna 

vägra att flyttas? Kan ni verkligen tvinga dom att byta skola/kommun? 

Niklas Jonsson (S) svarar att ärendet blev överklagat till förvaltningsrätten 
och man lämnade även in en inhibition. En inhibition är att ärendet 
avstannar och man jobbar inte utifrån det beslut som fullmäktige fattat. 
Men inhibitionen vann inte laga kraft utan det vi fått till oss från 
kommunen är att vi jobbar vidare utifrån fullmäktiges beslut i den 
riktningen att avsluta de nationella programmen i ungdomsgymnasiet. Det 
arbetet fortgår med den bakgrunden. 

Jan Wernström (S) svarar att det är en frivillig skola. Man går på gymnasiet 
frivilligt, enklaste svaret på frågan. Dessutom kanske jag kan tycka då har 
man påbörjat en utbildning och gått ett par år, kan vara dumt att inte ta 
sista året någon annanstans, det kan vara min åsikt. Det kvarstår 
fortfarande frivilligt gå på gymnasieskolan. Om platserna är klara är en 
tjänstemannafråga. Informationen som jag har fått så svarar jag som tidigare 
att vi har kontakt och haft stora kontakter med Växjö där vi har 
samarbetsavtal. Också har vi samarbetsavtal med Vetlanda. Vi söker nytt 
samarbetsavtal med Kalmar. Stora möjligheter framöver för eleverna. Man 
kan gå egentligen vart man vill. Om man vill gå vidare på gymnasiet. Det är 
viljan. Det kan vi beklaga att det är dålig information. Men det ska också tas 
av tjänstemännen som jobbar nere på gymnasiet, dom som är rektorer och 
ledare, dom ska informera och sköta den biten ut mot föräldrarna. Det är 
inte vi politiker. IM-eleverna ska gå kvar och läsa sitt färdigt. När de då är 
färdiga så får de också söka nytt.  

 frågar kommunfullmäktige om vart ska jag, resten av alla 
som går i grundskolan och alla som går på gymnasiet ta vägen? 

Jan Wernström (S) svarar det ska finnas platser till er som går ut nian när ni 
söker gymnasiet, precis som i alla tider. Något annat vet inte jag. 
Informationen är att nya platser skapas varje år.    
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§ 4 Dnr 2020-000006  

Fråga från förtroendevald              

Sammanfattning av ärendet 
Det har inkommit en fråga från Matthias Sjöberg (V) ställd till ordförande 
för Uppvidingehus Fredrik Petersson (M). 

Bodil Fager Bergqvist (S), vice ordförande i Uppvidingehus AB, vill svara 
på frågan istället för Fredrik Peterssons (M). 

Ordförande frågar om fullmäktige kan godkänna att Bodil Fager Bergqvist 
(S) svarar i Fredrik Peterssons (M) ställe och finner att fullmäktige enhälligt 
beslutat så. 

Matthias Sjöberg (V) ställer frågan på sammanträdet: Varför har inte 
byggnationen av lägenheterna i Älghult kommit igång ännu?     

Bodil Fager Bergqvist (S) svarar att ungefär 4,5 år sedan påbörjades ett jätte 
projekt i Uppvidinge att vi skulle börja bygga. Vi skulle hålla igång de 
bostäder vi hade. Vi måste bygga, vi måste öka tempot. Det var 4,5 år sedan. 
Men anledning av den tanken och det beslutet så funderade hur det skulle 
gå till. Vi gjorde intervjuer och undersökningar på intresset för 
nybyggnationer. Och intresset var stort i hela kommunen. Vi var inte de 
enda i Sverige som började bygga då. Ni vet att vi påbörjade arbetet. Vi 
började i Åseda. Sen Lenhovda. Sen Alstermo. Sen började det, när ska vi 
bygga i Älghult. I det läget fanns inget riktigt beslut. Formella beslut som 
protokollförts är 25 september 2019. Då finns styrelsebeslut på 
nybyggnation i Älghult. Då sprids ryktet om att saker ska hända. Ni som är 
inne i byggbranschen vet om att det tar tid innan starttillståndet. Vecka 8, 
enligt plan, ska sprängning påbörjas i Älghult. Det har påbörjats denna 
veckan att planera inför sprängningen. Sedan har vi plan på hela 
byggnationen, schaktning sker vecka 11. Sedan stommonterar i april. Och i 
augusti är slutbesiktning på slutstationen i Älghult. Jag hoppas detta ger en 
tröst i bedrövelsen. Det har dröjt men det är på gång nu. 

Matthias Sjöberg (V) tackar för svaret.                           

Beslutsunderlag 
Fråga från förtroendevald, 2020-01-26      
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§ 5 Dnr 2020-000003  

Anmälan av medborgarförslag  

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 
Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar får ställas och 
lämnas till kommunstyrelsen för svar. 

Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 
fordon  får ställas och lämnas till kommunstyrelsen för svar.           

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgförslag: 

Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 
Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar  

Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 
fordon           

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om medborgarförslaget om installation av tank vid 
strandbadets camping i Älghult, för tömning av latrin från husbilar och 
husvagnar får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

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

Proposition 2 

Ordförande frågar om medborgarförslag Inför bullerbegränsning för 
ljuddämpning gällande fordon får ställas och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så. 

Ordförande frågar fullmäktige om medborgarförslaget kan lämnas till 
kommunstyrelsen för svar och finner att fullmäktige beslutat så.            

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag om installation av tank vid strandbadets camping i 
Älghult, för tömning av latrin från husbilar och husvagnar, 2020-01-23, KS 
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Medborgarförslag Inför bullerbegränsning för ljuddämpning gällande 
fordon, 2020-01-17, KS  

Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare 2020-01-24   
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§ 6 Dnr 2020-000004  

Inlämnande av interpellation              

Sammanfattning av ärendet 
Ingen interpellation har inkommit till kommunfullmäktige.                              
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§ 7 Dnr 2020-000005  

Anmälan av motioner              

Sammanfattning av ärendet 
Ingen motion har inkommit till kommunfullmäktige.                             
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§ 8 Dnr 2020-000008  

Information från revisorerna              

Sammanfattning av ärendet 
Revisionens ordförande Per Ragnarsson informerar på sammanträdet om 
följande: 

 Planering år 2020 

 Namnbrickor är beställda 

 Träff med presidierna i fullmäktige, kommunstyrelsen och 
nämnderna. Från och med i fjol träffar revisionen även bolagen. 

 Revisorernas namn ska finnas på kommunens hemsida likaså 
revisionsrapporterna 

 Revisionsrapport socialnämndens ekonomistyrning 

 Rapport om upphandling 

 Förstudie om kontanthantering                                
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§ 9 Dnr 2020-000024  

Information om revisionsrapport: Granskning av rutiner 
för ekonomistyrning inom barn- och 
utbildningsnämnden                

Sammanfattning av ärendet 
Revisionens ordförande Per Ragnarsson presenterar granskningen av 
rutiner för ekonomistyrning inom barn- och utbildningsnämnden. 

Revisionsrapporten genomfördes utifrån tre stycken kontrollmål: 

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för att planera och 
fördela resurser till nämndens olika verksamheter? 

 Har nämnden säkerställt tillräckliga rutiner för ekonomisk 
uppföljning? 

 Har nämnden vidtagit åtgärder med anledning av identifierat 
ekonomiskt underskott?                              
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§ 10 Dnr 2020-000025  

Information om revisionsrapport: Granskning av miljö- 
och byggnadsnämnden           

Sammanfattning av ärendet 
Revisions ordförande Per Ragnarsson presenterar granskningen av miljö- 
och byggnadsnämnden. 

Revisionsrapporten genomfördes med utgångspunkt i sex kontrollmål: 

 Det finns tydliga mål för verksamheten 

 Planeringen av verksamheten är ändamålsenlig 

 Organisationen är ändamålsenlig 

 Ansvarsfördelningen inom nämndens verksamhetsområde är 
ändamålsenlig 

 Nämnden följer upp hur brukarna ser på verksamheten 

 Uppföljning av verksamhet och ekonomi sker regelbundet och 
rapporteras till nämnden                       
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§ 11 Dnr 2019-000326  

Revisorernas granskning av delårsrapport 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Notera informationen och överlämna rapport till kommunstyrelse och 
kommunfullmäktige.             

Sammanfattning av ärendet 
PwC har på uppdrag av kommunens förtroendevalda revisorer översiktligt 
granskat kommunens delårsrapport för perioden januari till augusti 2019. 
Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer ett underlag för sin 
bedömning av om delårsrapporten är upprättad i enlighet med lagens krav 
och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de mål som 
kommunfullmäktige fastställt.  

PwC har upprättat en granskningsrapport. Av rapporten framgår att 
revisorerna bedömer att delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i 
enlighet med lagens krav och god revisionssed i övrigt. Vidare bedömer 
PwC att det finns avvikelser kring kommunens redovisning av 
semesterlöneskulden samt periodiseringen av schablonersättningen från 
Migrationsverket.  

Ekonomiavdelningen kommer inför upprättande av delårsrapporten för 
2020 se över hanteringen av både semesterlöneskulden och 
schablonersättningen från Migrationsverket. 

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2020, § 19: 

Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige notera informationen och överlämna 
rapport till kommunstyrelse och kommunfullmäktige.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
beslutat så.                

Beslutsunderlag 
Granskning av delårsrapport 2019, PwC 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-01-21 § 19 

Revisorernas bedömning av delårsrapport per 31 augusti 2019    
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§ 12 Dnr 2019-000370  

Arbetsmiljöpolicy 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa 
och friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av 
kommunstyrelsen 2008-10-21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy antagen 
av kommunfullmäktige 2007-09-04 § 67.                

Sammanfattning av ärendet 
Att arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö är inte bara ett krav enligt 
Arbetsmiljölagen, det är också en förutsättning för att kunna attrahera, 
behålla och utveckla kommunens viktigaste resurs: medarbetarna. En god 
arbetsmiljö där varje medarbetares kompetens tas tillvara är viktigt för att 
skapa en effektiv och hållbar organisation med hög kvalitet på servicen till 
kommuninvånarna. 

Personalavdelningen har under 2019 utvecklat kommunens strukturer och 
rutiner för det systematiska arbetsmiljöarbetet. För att skapa bättre 
förutsättningar för chefer, arbetsmiljöombud och medarbetare att arbeta 
med systematiskt arbetsmiljöarbete har flera processer digitaliserats. 
Digitala verktyg har under året införts för hantering av tillbud och 
arbetsskador, rehabilitering och det systematiska arbetsmiljöarbetet i övrigt. 
Parallellt har kommunens styrdokument inom arbetsmiljöområdet setts 
över. Översynen har resulterat i en del förändringar och förtydliganden, 
vilket bland annat har medfört att tre policies nu föreslås bli en 
arbetsmiljöpolicy som omfattar hela arbetsmiljöområdet; hälsa, arbetsmiljö 
och rehabilitering.  

Förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy har förhandlats med fackliga 
organisationer och efter synpunkter reviderats ytterligare. 

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2020, § 9: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta att: 

1. Anta arbetsmiljöpolicy för Uppvidinge kommun. 

2. Ovanstående beslut ersätter följande tre policyer: Policy för hälsa och 
friskvård och Rehabiliteringspolicy antagen av kommunstyrelsen 2008-10-
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21 § 183 samt Arbetsmiljöpolicy antagen av kommunfullmäktige 2007-09-04 
§ 67.     

Ekonomiska konsekvenser 
-         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Arbetsmiljöpolicy förslag, 2019-10-21 

Protokoll från MBL 2019-10-31       

Protokollsutdrag Kommunstyrelsens 2020-01-21 § 9       

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
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§ 13 Dnr 2019-000357  

Revidering av regler för intern kontroll i Uppvidinge 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta nya regler för intern kontroll i Uppvidinge.                

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet är kopplat till Granskning av intern kontroll, revisionsrapport, med 
diarienummer 2019–000082 samt till ärendet Riktlinje för intern kontroll 
inom kommunstyrelsens verksamhet, diarienummer 2019-000358.  

Kommunens revisorer gav PwC i uppdrag att granska kommunstyrelsens 
och nämndernas arbete med den interna kontrollen. Revisorerna beslöt vid 
ett sammanträde den 18 februari 2019 att lämna över revisionsrapporten till 
kommunstyrelsen och nämnderna. Revisorerna önskade svar från styrelsen 
och nämnderna om vad de avsåg göra för att åtgärda de påpekanden som 
gjordes i samband med den revisionella bedömningen. Kommunstyrelsen 
uppdrog till kommunledningsförvaltningen att till kommunstyrelsens 
sammanträde i maj 2019 upprätta svar till revisionen avseende 
granskningsrapporten för intern kontroll. 

Upprättat svar från kommunstyrelsen (2019-05-07, §107) gällde i huvudsak 
åtgärder kopplade till övergripande rutiner och styrdokument. Vid 
kommunstyrelsens sammanträde i oktober beslöt kommunstyrelsen att 
uppdraget skulle återredovisas i december 2019.  

Revisorernas påpekanden och vidtagna åtgärder. 

Revisorerna bedömde att respektive nämnd behöver aktualisera sina 
beslut över hur arbetet med den interna kontrollen ska organiseras. 

Kommunstyrelsen uppdrog till kommunledningsförvaltningen att gå 
igenom och aktualisera de styrdokument och tillämpningsanvisningar som 
finns inom området, både övergripande styrdokument och styrdokument 
som gäller för kommunstyrelsen.  

Genom föreliggande förslag till beslut är kommunledningsförvaltningens 
bedömning att uppdraget om en översyn av Uppvidinge kommuns 
övergripande styrdokument genomförts enligt uppdrag. 

Revisorerna bedömde att kommunstyrelsen behöver säkerställa 
tillräckliga resurser för att övergripande säkerställa att systemet med 
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intern kontroll fungerar i enlighet med kommunfullmäktiges beslut om 
regler för intern kontroll.  

Kommunchefen har förändrat organisationen avseende det övergripande 
arbetet och kommunstyrelsens arbete med intern kontroll. Ansvaret har 
flyttats från ekonomiavdelningen till kansliavdelningen med en uttalad 
ansvarig tjänsteperson.  

Genom förändringen i organisationen är kommunledningsförvaltningens 
bedömning att verksamheten avsatt resurser för att säkerställa 
genomförandet av intern kontroll i Uppvidinge kommun.  

Revisorerna ansåg att arbetet med riskbedömningar behöver stärkas 
exempelvis avseende gemensamt synsätt, metodik, inventering, 
dokumentation av risker samt internkontrollmoment som omfattar hela 
den kommunala organisationen och på ett tydligare sätt involvera 
kommunstyrelsen i arbetet. 

I översynen har kommunledningsförvaltningen tagit hänsyn till 
revisorernas bedömning. Genom exempelvis gemensamma mallar för hela 
organisationen, gemensamma internkontrollmoment utpekade av 
kommunstyrelsen och utpekade internkontrollrepresentanter i nämnder är 
kommunledningsförvaltningens bedömning att föreliggande förslag stärker 
och förtydligar arbetet med intern kontroll, samt möter kommunstyrelsens 
uppdrag och revisorernas påpekanden på ett gott sätt. 

I granskningen av den interna kontrollen i Uppvidinge påpekade de externa 
revisorerna att politiska representanter i nämnder och styrelser behöver 
involveras tydligare i arbetet med intern kontroll. Förslaget om att utse 
internkontrollrepresentanter för varje nämnd/styrelse är ett sätt att möta 
kritiken i granskningsrapporten och samtidigt stärka arbetet med den 
interna kontrollen. 

Kommunstyrelsens förslag till beslut                     

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta nya regler för 
intern kontroll i Uppvidinge.     

Förslag till beslut på sammanträdet 
Kent Helgesson (LPo) yrkar följande ändringar:  

 Kapitel 4.3.1 
Under sista stycket Varje nämnd ska fastställa 

Sista punkten Utse två politiska interkontrollrepresentanter, varav en ska 
representera oppositionen stryks 
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 Kapitel 4.3.2 
Hela avsnittet med rubrik Nämndernas internkontrollrepresentanter 
stryks 

 Kapitel 5 
Sista punkten Föra dialog med internkontroll representanter vid 
framtagande av förslag till ny intern kontrollplan stryks 

 Kapitel 9 
Första stycket, sista meningen om internkontroll representanter 
stryks 

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

Christina Lindqvist (KD) och Frida Sundqvist Hall (C) yrkar bifall till Kent 
Helgessons (LPo) yrkande.         

Beslutsgång 
Ordförande ställer upp beslutsgången till att kommunstyrelsens förslag till 
beslut ställs mot Kent Helgessons (LPo) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kent 
Helgessons (LPo) yrkande. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Votering begärs.  

Ordförande tydliggör propositionsordningen till JA-röst innebär röst på 
kommunstyrelsens förslag till beslut och NEJ-röst innebär röst på Kent 
Helgessons (LPo) yrkande. 

Ledamot 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   
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Åke Axelsson (S) X   

Jim Johansson (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Eric Hammarström (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   

Frida Sundqvist Hall (C)  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  

Andréas Preschel (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LPo)  X  

Roger Karlsson (LPo)  X  

Anders Ljungkvist (-) X   

Kerstin Ljungkvist (-) X   

Peter Ekman (S) X   

Resultat 20 15 0 
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Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.                 

Beslutsunderlag 
Regler för intern kontroll i Uppvidinge kommun 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-01-21 § 8      

Beslutet skickas till 
Kommunchef 

Samtliga nämnder och bolag 

Utvecklingsstrateg 

Kommunens revisorer 
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§ 14 Dnr 2019-000168  

Översyn av ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper 

Kommunfullmäktiges beslut 
Anta Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrning.              

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 50, att ge 
kommunstyrelsens arbetsutskott i uppdrag att se över ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till kommunstyrelsen 
hösten 2019. Den 30 april behandlades ärendet på kommunstyrelsens 
arbetsutskott, § 11. Arbetsutskottet beslutade då att ge 
kommunledningsförvaltningen i uppdrag att se över ekonomi- och 
verksamhetsstyrningsprinciper och återkomma till arbetsutskottet hösten 
2019.  

Kommunstyrelsen beslutade i december 2019 att uppdraget ska 
återredovisas till kommunstyrelsen i januari 2020.  

Kommunledningsförvaltningen konstaterar att det inte finns någon 
sammanhållen dokumentation som reglerar styrning av verksamhet och 
ekonomi i kommunen. Kommunledningsförvaltningen har därför utarbetat 
ett förslag på Regler för verksamhets- och ekonomistyrning för politisk 
hantering och för slutligt fastställande av Kommunfullmäktige. Reglerna 
syftar till att säkerställa en tydlig, effektiv och ändamålsenlig verksamhets- 
och ekonomistyrning genom regler och struktur för beslut samt genom att 
fastställa grundläggande processer för att uppnå verksamhetsmål och 
finansiella mål.  

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2020, § 18: 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anta Regler för ekonomi- 
och verksamhetsstyrning 

Ekonomiska konsekvenser 
-      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Niklas Jonsson (S), Jan Wernström (S), Kerstin Ljungkvist (-), Margareta 
Schlee (M), Marie Hammarström Linnér (S) och Robert Fredriksson (SD) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  
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Christina Lindqvist (KD) yrkar att regler för verksamhets- och 
ekonomistyrning sänds ut till partigrupperna, arbetas om vid behov och tas 
upp igen på KS 18 mars 2020 för om möjligt enhälligt beslut i KS och KF. 

Kent Helgesson (LPo) och Sadiq Sahal (C) yrkar bifall till Christina 
Lindqvists (KD) yrkande.      

Beslutsgång 
Ordförande ställer upp beslutsgången till att kommunstyrelsens förslag till 
beslut ställs mot Christina Lindqvists (KD) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner att Kommunfullmäktige beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut.            

Beslutsunderlag 
Regler för verksamhets- och ekonomistyrning 

Presentation Regler för ekonomi- och verksamhetsstyrningsprinciper 

Protokollsutdrag kommunstyrelsens arbetsutskott 2020-01-21 § 18    

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 

Revisorerna 
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§ 15 Dnr 2019-000199  

Överflytt av färdtjänst och riksfärdtjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner informationen.              

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. 

Socialnämndens beslut 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.  

Kommunfullmäktige beslutade den 29 oktober 2019, § 141, att inhämta 
yttrande från socialnämnden avseende överflytt av färdtjänst och 
riksfärdtjänst från kommunstyrelsen till socialnämnden.  
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Socialnämnden beslutade den 5 december 2019, § 187, att anta 
socialförvaltningens förslag till yttrande om att färdtjänst och riksfärdtjänst 
inte ska flyttas över till socialförvaltningen och överlämnar yttrandet till 
kommunstyrelsen. 

Socialnämndens yttrande: 

"Under 2017 beslutade kommunfullmäktige att flytta över ansvaret för 
färdtjänst och riksfärdtjänst från socialnämnden till kommunstyrelsen.  

Kommunfullmäktige beslutade sedan den 25 juni 2019 att hanteringen av 
färdtjänst och riksfärdtjänst åter skulle flyttas över till socialnämnden. 
Innan beslutet fattades fick socialnämnden ingen möjlighet att yttra sig i 
ärendet.  

När färdtjänst och riksfärdtjänst flyttades över till kommunstyrelsen under 
2017 ansåg socialnämnden och kommunfullmäktige att det var den 
styrelse/nämnd i kommunen som ansvarar för trafikfrågor i kommunen 
som skulle vara ansvariga för verksamheten. Detta på grund utav att 
färdtjänst och riksfärdtjänst är en förlängning av kollektivtrafiken. 
Socialnämnden anser att detta fortfarande gäller eftersom färdtjänst vänder 
sig till alla medborgare och inte enbart till personer inom 
socialförvaltningens verksamhet.  

Enligt Sveriges kommuner och landsting är färdtjänst en transportform för 
dem som har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att 
resa med allmänna kommunikationsmedel. Den nuvarande lagen om 
färdtjänst (SFS 1997:736) och lagen om riksfärdtjänst (SFS 1997:735) infördes 
1998 och sedan dess betraktas färdtjänst huvudsakligen som en 
transportpolitisk fråga.  

Eftersom färdtjänst och riksfärdtjänst fortfarande är en 
kommunövergripande verksamhet anser socialnämnden att detta uppdrag 
inte ska ingå i socialnämnden då det inte finns någon specifik koppling till 
socialförvaltningen. " 

Kommunstyrelsens arbetsutskott behandlade ärendet på sammanträde den 
7 januari 2020, § 17, och beslutade föreslå kommunstyrelsen godkänna 
informationen.  

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2020, § 5: 

1. Överlämna socialnämndens yttrande till kommunfullmäktige. 

2. Föreslå kommunfullmäktige godkänna informationen.            
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Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
Kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att Kommunfullmäktige 
beslutat så.             

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-10-29 § 141 

Protokollsutdrag Socialnämnden 2019-12-05 § 187 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-01-21 § 5        

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

29(31) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 16 Dnr 2018-000269  

Avsiktsförklaring mellan Vetlanda, Sävsjö, Uppvidinge 
samt KSRR 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att: 

1. i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge 
och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett nytt 
kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.              

Sammanfattning av ärendet 
Med utgångspunkt från förstudie om samverkan inom avfallsområdet 
beslutade Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge kommuner att utreda 
gemensam organisation genom ett beslut i kommunstyrelserna hösten 2018. 
Utredning utmynnade i att samgående med Kalmarsundsregionens 
renhållare (KSRR) var det sammantaget bästa alternativet. KSRR bildades 
2006 och består av medlemskommunerna Kalmar, Mörbylånga, Nybro, 
Torsås och Oskarshamn.  

Kommunstyrelsen i Uppvidinge kommun beslutade, i likhet med Vetlanda 
och Sävsjö kommuner, den 15 oktober år 2019 § 211 att ta fram 
avsiktsförklaring för ett eventuellt bildande av ett nytt kommunalförbund. 

Motiven till att bilda ett nytt kommunalförbund mellan berörda parter är 
främst bättre möjligheter att utveckla avfallshanteringen avseende 
miljönytta och service i syfte att uppnå EU:s avfallshierarki och nationella, 
regionala och lokala miljömål inom ramen för 15 kapitlet miljöbalken 
(hushållsavfall) Nedlagda deponier ingår ej.   

Utöver detta erhålls synergier i form av samutnyttjande av 
behandlingsanläggningar och samordning av administration och drift.  

Sammantaget kan vi uppnå bättre miljö och service till lägre kostnader än 
vad var och en skulle kunna klara.   

Målet med samgåendet är att erbjuda den bästa avfallstjänsten till våra 
medborgare, vilket kräver att vi långsiktigt; 

 har kompetens och resurser för utveckling 
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 kan delta i utvecklingen av väl fungerande fastighetsnära insamling 
(förpackningar och returpapper) 

 kan ge den service hushållen efterfrågar 

 är kostnadseffektiva 

 kan arbeta för att matavfall omhändertas så att dess nyttoeffekter bidrar 
till regional utveckling och återspeglas till medborgare som utför 
källsortering 

 kan bidra till kommunernas strävan att utveckla avfallsförebyggande 
och källsortering i kommunala verksamheter och samhället i övrigt  

Kommunstyrelsens beslut den 21 januari 2020, § 11: 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:  

1. att i samarbete mellan kommunerna Vetlanda, Sävsjö och 
Uppvidinge och KSRR ta fram beslutsunderlag för bildande av ett 
nytt kommunalförbund mellan Kalmar, Mörbylånga, Nybro, Torsås, 
Oskarshamn, Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommuner.  

2. att i huvudsak arbeta enligt program, bilaga 1.          

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.              

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2020-01-21 § 11 

Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-10-15 § 211 

Bilaga 1. Program framtagande av beslutsunderlag            

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

Kommunchef 

      



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

31(31) 
Sammanträdesdatum 

2020-02-04 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 17 Dnr 2020-000026  

Meddelande till Kommunfullmäktige              

Sammanfattning av ärendet 
Förteckning över meddelanden: 

1. Protokollsutdrag Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2019-11-27, § 
48, Taxor 2020: 

2. Förbundsdirektionen fastställer Räddningstjänsten Östra 
Kronobergs taxor och avgifter för 2020.                      

Beslutsunderlag 
Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktige 2020-02-04, 2020-
01-27       

   

 




