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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter Niklas Jonsson (S) 

Bodil Fager Bergqvist (S) 

Peter Danielsson (S) 

Marie Hammarström (S) 

Susanne Karlsson (S) 

Birger Johansson (S), som tjänstgörande ersättare för Jan Wernström (S) 

Åke Axelsson (S) 

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

Anette Vallentin (S) 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Bjarne Svensson (S) 

Jerker Blomqvist (M) 

Anders Käll (M) 

Fredrik Pettersson (M), som tjänstgörande ersättare för Margareta Schlee (M) 

Carl Krekola (M) 

Ingmar Hugosson (C), som tjänstgörande ersättare för Patrik Davidsson (C) 

Frida Sundqvist-Hall (C), som tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C) 

Viktoria Birgersson (C) 

Eva Palmqvist (C) 

Thomas Lindberg (C) 

Erik Ragnarsson (C), som tjänstgörande ersättare för Sadiq Sahal (C) 

Magnus Gustavsson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

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 

Hanne Geiger (SD), som tjänstgörande ersättare för Andreas Preschel (SD) 

Robert  Fredriksson (SD) 

Kent Helgesson (LBO) 

Roger Karlsson (LBO) 

Peter Skog Lindman (S), Ordförande 

Övriga närvarande  
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Tjänstemän Lars Engqvist, Tf kommunchef 

Annie-Lie Jarhult, Socialchef 

Rikard Gustavsson, VD för Uppvidingehus AB 

Övriga Frågeställare 
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§ 97 Dnr 2019-000065  

Val av justerare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Niklas Jonsson (S) och Viktoria Birgersson (C) som justerare.              

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kerstin Ljungqvist (-) yrkar på välja Niklas Jonsson (S) och Viktoria 

Birgersson (C) som justerare.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Kerstin Ljungqvists (-) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat 

så.                                    
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§ 98 Dnr 2019-000001  

Godkännande av dagordning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige medger ej att ärende om inrättande av parlamentarisk 

budgetberedning läggs till dagordningen.                

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (LBO) yrkar att ärende avseende inrättande av 

parlamentarisk budgetberedning läggs till dagordningen.     

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige medger att ärende kan läggas 

till dagordningen och finner att kommunfullmäktige ej medger detta.                 
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§ 99 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund              

Sammanfattning av ärendet 

Av Kommunfullmäktiges arbetsordning 2016-03-02 § 39 framgår att 

fullmäktige inleds med allmänhetens frågestund där allmänheten ges 

möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktiges ledamöter. 

Allmänhetens frågestund pågår under högst 30 minuter, men fullmäktige 

kan besluta utöka tiden. 

 ställer fyra frågor till kommunfullmäktige gällande 

flytten av Socialförvaltningens ledningsorganisation från Lenhovda 

Centralort till Åseda. 

Niklas Jonsson (S) ber att få återkomma med svar på nästkommande 

kommunfullmäktige.                              
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§ 100 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Motion om måltider inom äldreomsorgen får ställas och lämnas till 

kommunstyrelsen för beredning. 

2. Motion om kommunfullmäktiges januarisammanträden får ställas och 

lämnas till kommunstyrelsen för beredning.             

Sammanfattning av ärendet 

Inkomna motioner: 

1. Motion om måltider inom äldreomsorgen, dnr 2019-000250 

2. Motion om kommunfullmäktiges januarisammanträde, dnr 2019-000251                           

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion om måltider inom 

äldreomsorgen får ställas och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion om måltider inom 

äldreomsorgen kan lämnas till kommunstyrelsen för beredning och finner 

att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 3 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion om 

kommunfullmäktiges januarisammanträde får ställas och finner att 

kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 4 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om motion om 

kommunfullmäktiges januarisammanträde kan lämnas till 

kommunstyrelsen för beredning och finner att kommunfullmäktige beslutat 

så.          

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av nämndsekreterare, 2019-08-19               
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§ 101 Dnr 2019-000102  

Anmälan av medborgarförslag             

Sammanfattning av ärendet 

Inga medborgarförslag har inkommit till kommunfullmäktige.                          
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§ 102 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation             

Sammanfattning av ärendet 

Ingen interpellation har inkommit till kommunfullmäktige.                          
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§ 103 Dnr 2019-000221  

Förslag till nytt reglemente för revisionen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Anta nytt reglemente för revisionen. 

2.Upphäva gällande reglemente för revisionen, antaget av fullmäktige i § 

117, 2006-11-28.          

Sammanfattning av ärendet 

Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § kommunallagen meddela närmare 

föreskrifter om revisionen. Det sker genom att fullmäktige antar ett 

revisionsreglemente. Ett revisionsreglemente kompletterar lagstiftningens 

reglering med lokala föreskrifter om revisionens organisation, 

sammankomster, förvaltning mm. 

Gällande reglemente för revisionen i Uppvidinge kommun antogs av 

fullmäktige år 2006. Reglementet är i behov av omfattande uppdatering, 

dels med anledning av kommunen från och med år 2019 har utökat antalet 

revisorer från fem till sex, dels utifrån förändringar i nya kommunallagen 

från år 2018. 

Förslaget till nytt reglemente har tagits fram av revisorerna i samråd med 

kommunfullmäktiges presidium. 

Revisionens förslag till beslut 

Mot bakgrund av ovanstående föreslår revisorerna kommunfullmäktige 

besluta att 

1. Anta bifogat förslag till nytt reglemente för revisionen 

2. Upphäva gällande reglemente för revisionen, antaget av fullmäktige i § 

117, 2006-11-28 

Kommunstyrelsen 2019-08-13 

Ordförande i revisionen, Per Ragnarsson, presenterar för kommunstyrelsen 

det nya reglementet för revisionen.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.         
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Beslutsunderlag 

Förslag Reglemente för revisionen 

Förslag nytt reglemente för revisionen 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13 § 158       

Beslutet skickas till 

Revisionen 
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§ 104 Dnr 2018-000265  

Motion om införande av yrkeskategorin vårdbiträde 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige bifaller motionen.        

Sammanfattning av ärendet 

Den 28 augusti 2018, § 93, beslutade kommunfullmäktige att till 

kommunstyrelsen överlämna, för beredning, motion om införande av 

yrkeskategorin vårdbiträde. 

Kommunstyrelsen beslutade den 9 april 2019, § 81, att ge socialnämnden i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma till kommunstyrelsen med 

svar senast augusti år 2019. 

Socialnämnden beslutade den 13 juni 2019, § 101, att godkänna utredningen 

av motionen avseende införande av yrkeskategori vårdbiträde och 

överlämna informationen kommunstyrelsen. Socialnämnden gav 

förvaltningen i uppdrag att fortsätta arbetet med att ändra 

befattningsbenämningen vårdbiträde.  

Kommunstyrelsen beslutade den 13 augusti 2019, § 165, att föreslå 

kommunfullmäktige att bifalla motionen.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Mikaela Gross (V), Anders Ljungqvist (-), Susanne Karlsson (S) och 

Christina Lindqvist (KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till 

beslut. 

Thomas Lindberg (C) yrkar återremiss för att utreda om yrkeskategorin kan 

få en annan benämning än vårdbiträde.        

Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan avgöra ärendet idag och 

finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut och finner att kommunfullmäktige 

beslutat så.             
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Beslutsunderlag 

Motion vårdbiträde 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2018-08-28 § 28 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-04-09 § 81 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13 § 101 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13 § 165                     

Beslutet skickas till 

Motionär 

Kommunstyrelsen 

Socialnämnden 
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§ 105 Dnr 2019-000245  

Avsägelse av uppdrag som ersättare i styrelser för 
Uppcom AB och Uppvidingehus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

Entlediga Monika Hammarström (S) från uppdragen som ersättare i 

styrelserna för bolagen Uppcom och Uppvidingehus.        

Sammanfattning av ärendet 

Monika Hammarström (S) har avsagt sina uppdrag som ersättare i 

styrelserna för bolagen Uppcom och Uppvidingehus och behöver därför bli 

entledigad av kommunfullmäktige.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Monika Hammarström (S) kan 

entledigas från sina uppdrag som ersättare i styrelserna för bolagen 

Uppcom och Uppvidingehus. Ordförande finner att kommunfullmäktige 

besluta så.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse av uppdrag, 2019-07-31      

Beslutet skickas till 

Monika Hammarström (S) 

Uppcom AB 

Uppvidingehus AB 
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§ 106 Dnr 2019-000246  

Fyllnadsval av ersättare i Uppcom AB:s styrelse efter 
Monika Hammarström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga ärendet till kommande sammanträde.                   

Sammanfattning av ärendet 

Monika Hammarström (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

Uppcom AB:s styrelse. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till Uppcom AB:s styrelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Axelsson (S) yrkar att bordlägga ärendet för att återkomma till nästa 

fullmäktige med förslag.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta bordlägga ärendet 

till kommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                

Beslutet skickas till 

Uppcom AB 
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§ 107 Dnr 2019-000247  

Fyllnadsval av ersättare i Uppvidingehus AB:s styrelse 
efter Monika Hammarström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bordlägga ärendet till kommande sammanträde.               

Sammanfattning av ärendet 

Monika Hammarström (S) har entledigats från sitt uppdrag som ersättare i 

Uppvidingehus AB:s styrelse. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till Uppvidingehus AB:s 

styrelse.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Åke Axelsson (S) yrkar att bordlägga ärendet för att återkomma till nästa 

fullmäktige med förslag.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta bordlägga ärendet 

till kommande sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.                

Beslutet skickas till 

Uppvidingehus AB 
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§ 108 Dnr 2017-000409  

Projektering för ombyggnation av Smedjan i Lenhovda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige återremitterar ärendet till socialnämnden genom 

minoritetsåterremiss för att: 

• Ingå i Socialnämndens egna budgetarbete och bedömas utifrån vilken 

prioriteringsvikt Smedjan har i förhållande till övriga prioriteringar som 

måste göras i Socialnämndens besparingsarbete. 

• Socialnämnden ska analysera och redogöra för det framtida behovet av 

korttidsboende och kommunens LSS verksamhet. 

• Socialnämnden ska tydliggöra vilka vinster Socialnämnden ser med en 

samlokalisering med Vaktmästargruppen. 

• Socialnämnden ska svara på frågan 2 från Kommunstyrelsen, om hur 

Socialnämnden ska finansiera de ev ökade driftkostnaderna, som idag 

beräknas öka med knappt 1miljon. 

• Socialnämndens bedömning bör ligga till grund för 

investeringsbudgeten. 

• Om ärendet återkommer till fullmäktige ska det innehålla alla 

handlingar som berör ärendet och är av betydelse för ett gott 

beslutsarbete.              

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2017-12-05 § 224, att påbörja projektering för 

ombyggnation av Smedjan i Lenhovda. 

Under maj månad 2019 inkom offerter angående rivning av befintlig lokal, 

samt uppbyggnad av en ändamålsenlig lokal. 

På grund av att det gått några år sedan beslut fattades och att det 

ekonomiska läget är betydligt försämrat för Uppvidinge kommun, ställde 

kommunstyrelsen tre frågor till socialnämnden under kommunstyrelsens 

sammanträde 2019-06-11. 

Dessa frågor var: 

Vill socialnämnden gå vidare med nybyggnation enligt offert? 

Om ja, redovisa hur mycket socialnämndens driftkostnader ökar och hur 

den eventuella ökningen skall finansieras  
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Hur ser prognosen ut för brukare i korttidsboende ut de närmaste fem åren? 

Socialnämnden har nu svarat kommunstyrelsen på dessa tre frågor                 

(socialnämndens sammanträdesprotokoll 2019-07-02). 

Socialnämnden vill gå vidare med rivning och uppförande av ny 

verksamhetslokal. 

 Den ökade driftkostnaden är 988 000 kr/ år. Från 2022-01-01 sjunker 

driftkostnaden med 132 000 kr/ år, då hyreskontraktet med ett av de 

nuvarande korttidsboende går ut. Socialnämnden har dock inte svarat på 

hur de skall finansiera kostnadsökningen 

Socialnämnden uppger att prognosen för brukare till korttidsboende är i fas 

med uppförande av nya Smedjan. Skulle det bli någon plats ledig, så kan 

socialnämnden kunna erbjuda försäljning av plats till någon av våra 

grannkommuner.  

Samhällsserviceförvaltningen anser med grund av dessa svar att påbörja 

rivning och uppförande av nya Smedjan. 

Ekonomiska konsekvenser 

Offertkostnad på 16 850 000 kr 

Ökad driftkostnad 988 000 kr/ år             

Förslag till beslut på sammanträdet 

Niklas Jonsson (S), Matthias Sjöberg (V), Anders Ljungqvist (-), Lars-Erik  

Hammarström (S) och Susanne Karlsson (S) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Christina Lindqvist (KD) yrkar på återremiss för att Ingå i Socialnämndens 

egna budgetarbete och bedömas utifrån vilken prioriteringsvikt Smedjan 

har i förhållande till övriga prioriteringar som måste göras i 

Socialnämndens besparingsarbete. Socialnämnden ska analysera och 

redogöra för det framtida behovet av korttidsboende och kommunens LSS 

verksamhet. Socialnämnden ska tydliggöra vilka vinster Socialnämnden ser 

med en samlokalisering med Vaktmästargruppen. Socialnämnden ska svara 

på frågan 2 från Kommunstyrelsen, om hur Socialnämnden ska finansiera 

de ev ökade driftkostnaderna, som idag beräknas öka med knappt 1miljon. 

Socialnämndens bedömning bör ligga till grund för investeringsbudgeten. 

Om ärendet återkommer till fullmäktige ska det innehålla alla handlingar 

som berör ärendet och är av betydelse för ett gott beslutsarbete. 

Viktoria Birgersson (C), Kent Helgesson (LBO), Robert Fredriksson (SD) 

yrkar bifall till Christina Lindvists (KD) återremissyrkande. 
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Beslutsgång 

Proposition 1 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet ska avgöras på 

sammanträdet och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Votering begärd. 

Ordförande instruerar kommunfullmäktiges ledamöter att JA-röst innebär 

att ärendet ska avgöras idag och NEJ-röst innebär återremiss. 

 Ja Nej Avstår 

Niklas Jonsson (S) X   

Bodil Fager Bergqvist (S) X   

Peter Danielsson (S) X   

Marie Hammarström (S) X   

Susanne Karlsson (S) X   

Birger Johansson (S) X   

Åke Axelsson (S) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Anette Vallentin (S) X   

Lars-Erik Hammarström (S) X   

Bjarne Svensson (S) X   

Jerker Blomqvist (M) X   

Anders Käll (M) X   

Fredrik Pettersson (M) X   

Carl Krekola (M) X   

Ingmar Hugosson (C)  X  

Frida Sundqvist-Hall (C)  X  

Viktoria Birgersson (C)  X  

Eva Palmqvist (C)  X  
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Thomas Lindberg (C)  X  

Erik Ragnarsson (C)  X  

Magnus Gustafsson (C)  X  

Christina Lindqvist (KD)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Matthias Sjöberg (V) X   

Billy Lindvall (SD)  X  

Simon Bring (SD)  X  

Rickard Revelj (SD)  X  

Anders Ljungkvist (SD) X   

Kerstin Ljungkvist (SD) X   

Hanne Geiger (SD)  X  

Robert Fredriksson (SD)  X  

Kent Helgesson (LBO)  X  

Roger Karlsson (LBO)  X  

Peter Skog Lindman (S) X   

Ordförande finner antal JA-röster till 20 stycken och antal NEJ-röster till 15 

stycken. Ordförande finner att ärendet återremitteras till socialnämnden 

genom minoritetsåterremiss.                

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2017-12-05 § 224 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-03-13 § 38 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-05-08 § 74 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2018-06-12 § 85 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-06-11 § 125 

Protokollsutdrag socialnämnden 2019-06-13 § 115 

Skrivelse från socialnämndens presidie 2019-07-02 

Offert, nybyggnation av korttidsboende 

Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-08-13 § 160 
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Ritning 1 

Ritning 2 

Ritning 3 

Ritning 4 

Ritning 5             

Beslutet skickas till 

Ekonomikontoret 

Uppvidingehus 

Socialnämnden 

   




