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Sammanträdesdatum

2019-07-30
Kommunfullmäktige

Plats och tid

Folkets hus, Åseda, tisdagen den 30 juli 2019 kl 18:30-21:01
Sammanträdet ajourneras 20:34-20:47

Beslutande

Ledamöter
Se närvarolista på sida 2

Övriga närvarande

Se närvarolista på sida 3

Justerare
Justeringens plats och tid Kommunhuset Åseda, tisdagen den 6 augusti 2019 kl 11:00
Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer

§§ 92-96

Alexander Arbman
Ordförande
Peter Skog Lindman
Justerare
Niklas Jonsson

Viktoria Birgersson

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Instans

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum
Datum då anslaget sätts
upp
Förvaringsplats för
protokollet

2019-07-30
2019-08-06

Datum då anslaget
tidigast tas ned

Kommunhuset Åseda

Underskrift
Alexander Arbman
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Justerandes signatur

Niklas Jonsson (S)
Birger Johansson (S), som tjänstgörande ersättare för Bodil Fager Bergqvist (S)
Peter Danielsson (S)
Martin Sjöblom (S), som tjänstgörande ersättare för 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)
Fredrik Petterson (M), som tjänstgörande ersättare för Jerker Blomqvist (M)
Anders Käll (M)
Margareta Schlee (M)
Mikael Thelander (M), som tjänstgörande ersättare för Carl Krekola (M)
Patrik Davidsson (C)
Frida Sundqvist Hall (C), som tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C)
Viktoria Birgersson (C)
Eva Palmqvist (C)
Thomas Lindberg (C)
Ingemar Hugosson (C), som tjänstgörande ersättare för Sadiq Sahal (C)
Ann-Sofie Olofsson (C), som tjänstgörande ersättare för Magnus Gustavsson
(C)
Christina Lindqvist (KD)
Mikaela Gross (V)
Matthias Sjöberg (V)
Hanne Geiger (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 Skog Lindman (S), Ordförande
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Övriga närvarande
Tjänstemän

Övriga

Justerandes signatur

Lars Engqvist, tf kommunchef
Alexander Arbman, nämndsekreterare
Åhörare
Frågeställare, § 94
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§ 92

Dnr 2019-000001

Godkännande av dagordning
Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige godkänner dagordningen.
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§ 93

Dnr 2019-000065

Val av justerare
Kommunfullmäktiges beslut
Välja Niklas Jonsson (S) och Viktoria Birgersson (C) som justerare.

Förslag till beslut på sammanträdet
Kerstin Ljungkvist (-) yrkar på att Niklas Jonsson (S) och Viktoria
Birgersson (C) väljs som justerare.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med
Kerstin Ljungkvists (-) yrkande och finner att kommunfullmäktige beslutat
så.
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§ 94

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.
Tomas Sjögren ställer en fråga till fullmäktiges ledamöter hur tänker man
sig att framtidens skolstruktur i Uppvidinge kommun ska se ut om 5 eller
eventuellt 10 år?
Jan Wernström (S) svarar att det är svårt att svara på hur det kommer se ut
om 10 år. Diskussionerna i budgeten är om pengar. Och det ryktas om
Älghultsskolan. Frågan måste diskuteras mycket mer.
Kent Helgesson (LPo) svarar att det framgår i budgethandlingarna att barnoch utbildningsnämnden har specificerade neddragningar i översyn av
skolstrukturen inom kommunens högstadium.
Jenny Gunnarsson ställer två frågor till fullmäktiges ledamöter huruvida
politikerna är intresserade av att frågeställaren bor kvar och jobbar i
Uppvidinge kommun samt vilka beräkningar som gjorts i och med en
eventuell nedläggning av högstadium i Älghult?
Niklas Jonsson (S) svarar frågeställaren att de vill ha kvar medborgare i
kommunen. Det finns ekonomiskt och organisatoriskt ansvar att se över
verksamheten om ekonomin är negativ. Idag fattas beslut om ramarna.
Stefan Axelsson ställer en fråga till fullmäktiges ledamöter om varför
makten ska förflyttas från fullmäktige till kommunstyrelsen med
hänvisning till skrivelse i beslutsunderlag?
Niklas Jonsson (S) svarar frågeställaren att fullmäktige tidigare gav
ledningsgruppen i uppdrag att återkomma med kostnadsförslag. Något
som nu vi politiskt måste arbeta med. Först sätts ramarna och i ett senare
skede förs diskussion om förslagen.
Helen Kristiansson ställer två frågor till fullmäktiges ledamöter gällande
varför ingen revidering gjorts i återremitteringen och varför budgeten ska
hastas igenom?
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Niklas Jonsson (S) svarar frågeställaren att det gigantiska underskottet ger
skäl till att dyka i all kommunal verksamhet. Fatta beslut utan bra
beslutsunderlag vill ingen av fullmäktigeledamöterna. Vi kräver underlag
innan det går till slutligt ställningstagande, vilket sker i kommande
budgetberedningar.
Ordförande meddelar att 30 minuter har gått och frågar om fullmäktige vill
utöka tiden för fler frågor från allmänheten. Fullmäktige svarar ja.
Lars Carlsson ställer en fråga till fullmäktiges ledamöter gällande vad
betyder service för att våra samhällen ska utvecklas?
Lars Lindberg ställer, via Lars Carlsson, en fråga till fullmäktiges ledamöter
gällande om beslutsunderlag är korrekt framtagna?
Niklas Jonsson (S) svarar frågeställaren att skolan i nuläget inte ska läggas
ner. Vi vill inte ens titta på f-6. Men sen kanske måste göra förändringar,
men att detta tas längre fram.
Roland Cronholm ställer en fråga till fullmäktiges ledamöter om Älghults
högstadieskola läggs ner, var ska dessa elever placeras?
Niklas Jonsson (S) svarar frågeställaren att det är omöjligt att svara på det,
utan att det måste komma ett uppdrag från barn- och utbildningsnämnden.
Först måste budgetramar tas och sedan se vad det kommer innehålla av det
som kommer fram.
Kent Helgesson (LPo) svarar att barn- och utbildningsnämndens ram redan
är neddragen och att det är en självuppfyllande profetia.
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§ 95

Dnr 2019-000150

Budget 2020 och verksamhetsplan 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Anta oppositionens förslag till budgetram för Uppvidinge kommuns
nämnder/styrelse 2020 med plan 2021-2022.
2. Inför behandlandet av budget i november 2019 ska yttrande från
berörda nämnder och styrelser, samt erforderliga risk- och
konsekvensanalyser och utredningar delges KSAU, KS och KF.
3. Anta förslag till fördelning av nämndernas budgetramar i tkr är.
Kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Socialnämnden
Miljö- och byggnadsnämnden
Lönenämnd
Centralt
Ej fördelade medel

2020
93 639
235 741
235 025
4 455
0
21 550
2 225

2021
92 622
236 980
221 630
3 839
0
24 350
5 125

2022
94 220
238 902
221 668
3 821
0
26 681
2 325

4. Anta finansieringen av nämndernas budgetramar i enlighet med de av
majoritetens upprättade tabell ”Resultatplan för perioden”, sidan 8 i
”Budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan 20212022”.
5. Anta årets resultat efter finansnetto till 6 000 tkr i enlighet med de av
majoritetens upprättade tabell ”Resultatplan för perioden”, sidan 8 i
”Budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan 20212022”. Vilket innebär att negativa balanskravsresultat för 2017 och 2018
återställs. Resultatnivå per år i tkr:
2020
2021
2022

6 000
14 300
11 600

6. Anta förslaget med stöd av Uppvidinge kommuns ”målstyrning och
inriktningsmål 2019 – 2022”, som beslutades 2018.
7. Anta att det är KF som beslutar i omstruktureringar och investeringar.
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8. Kommunfullmäktige uppdrar till kommunstyrelsen att omgående
initiera en utredning om alternativa driftsformer av kommunal
verksamhet att jämföras med drift i egen regi med beaktande av
ekonomi, kvalitet och driftssäkerhet. Utredningen ska presenteras inför
nästkommande års budgetprocess.
9. Vårt Budgetförslag innebär att hela Uppvidinge ska leva och att vi har 2
högstadieskolor i Uppvidinge.
10. Kommunfullmäktige beslutar om återställande av de förhöjda
tjänstgöringsgrader med åtföljande förhöjda arvodesnivåer som
beslutades av kommunfullmäktige 2015-02-24 § 7. Förändringen träder i
kraft från och med 2020-01-01. Belopp avsatt till kommunalt partistöd
minskas med 10 % från och med kalenderår 2020. Fördelning av
partistöd till partierna sker i sedvanlig ordning beräknat på det
reducerade beloppet.

Sammanfattning av ärendet
Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på
budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022. Förslaget utgår från oförändrad
skattesats samt en befolkningsökning på 255 personer. Förslaget innebär att
de negativa balanskravsresultaten från 2017 och 2018 återställs.
Av förslaget framgår budgetram för samtliga nämnder för perioden. Till
följd av tidigare års höga kostnadsutveckling och negativa resultat, sänkta
statsbidrag samt politiska prioriteringar finns krav på kraftiga
kostnadssänkningar i nämndernas ramar.

Ekonomiska konsekvenser
Budgeterad resultatnivå för perioden innebär att negativa
balanskravsresultat för 2017 och 2018 återställs. Resultatnivå per år:
2020

6 000 tkr

2021

14 300 tkr

2022

11 600 tkr

Kommunfullmäktige beslutade den 25 juni år 2019 § 81 om
minoritetsåterremiss, varpå ärendet lämnades åter till kommunstyrelsen.
Kommunstyrelsen beslutade den 23 juli år 2019 § 154 att anta
budgetförutsättningarna och överlämna ärendet till fullmäktige för beslut.
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Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut och
ändringsyrkar på att stryka direktiven av vad neddragningar och satsningar
skall bestå av gällande socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden.
Att den generella besparingen på 1 % kvarstår. I övrigt skall texten vara
intakt.
Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till oppositionens förslag till beslut.
Kent Helgesson (LPo), Robert Fredriksson (SD), Matthias Sjöberg (V),
Christina Lindqvist (KD), Anders Ljungkvist (-), Frida Sundqvist Hall (C)
och Kerstin Ljungkvist (-) yrkar bifall till oppositions förslag till beslut.
Margareta Schlee (M) och Mikaela Gross (V) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Matthias Sjöberg (V) tilläggsyrkar att kommunfullmäktige beslutar om
återställande av de förhöjda tjänstgöringsgrader med åtföljande förhöjda
arvodesnivåer som beslutades av kommunfullmäktige 2015-02-24 § 7.
Förändringen träder i kraft från och med 2020-01-01. Belopp avsatt till
kommunalt partistöd minskas med 10 % från och med kalenderår 2020.
Fördelning av partistöd till partierna sker i sedvanlig ordning beräknat på
det reducerade beloppet.
Kent Helgesson (LPo), Kerstin Ljungkvist (-), Patrik Davidsson (C), Frida
Sundqvist Hall (C), Robert Fredriksson (SD) och Christina Lindqvist (KD)
yrkar bifall till Matthias Sjöbergs (V) tilläggsyrkande.

Beslutsgång
Ordförande tydliggör beslutsgången till proposition på kommunstyrelsens
förslag till beslut med ändringsyrkande från Niklas Jonsson (S) och
oppositionens förslag till beslut som ställs mot varandra och proposition på
Matthias Sjöbergs (V) tilläggsyrkande.
Ordförande frågar om beslutsgången godkänns varvid kommunfullmäktige
svarar ja.
Ajournering begärs och godkänns. Ajournering varar mellan 20:34-20:47.
Proposition 1.
Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringsyrkande från Niklas
Jonsson (S).
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Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta i enlighet med oppositionens
förslag till beslut.
Ordförande finner att fullmäktige beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut med ändringsyrkande från Niklas
Jonsson (S).
Votering begärs.
Ordförande fastställer beslutsgången JA-röst för kommunstyrelsens förslag
till beslut med ändringsyrkande från Niklas Jonsson (S) och NEJ-röst för
oppositionens förslag till beslut.
JA: Niklas Jonsson (S), Birger Johansson (S), Peter Danielsson (S), Martin
Sjöblom (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Åke Axelsson (S), Jim
Johansson (S), Anette Vallentin (S), Lars-Eric Hammarström (S), Bjarne
Svensson (S), Fredrik Pettersson (S), Anders Käll (M), Margareta Schlee (M),
Mikael Thelander (M), Mikaela Gross (V), Peter Skog Lindman (S).
NEJ: Patrik Davidsson (C), Frida Sundqvist Hall (C), Viktoria Birgersson
(C), Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Ingemar Hugosson (C), AnnSofie Olofsson (C), Christina Lindqvist (KD), Matthias Sjöberg (V), Hanne
Geiger (SD), Simon Bring (SD), Rickard Revelj (SD), Anders Ljungkvist (-),
Kerstin Ljungkvist (-), Andréas Preschel (SD), Robert Fredriksson (SD), Kent
Helgesson (LPo), Roger Karlsson (LPo).
Ordförande finner, genom röstantalet JA 17 st och NEJ 18 st, att
kommunfullmäktige beslutat i enlighet med oppositionens förslag till
beslut.
Proposition 2.
Ordförande frågar om fullmäktige kan bifalla Matthias Sjöbergs (V)
tilläggsyrkande och finner att kommunfullmäktige avslår tilläggsyrkandet.
Votering begärs.
Ordförande fastställer beslutsgången JA-röst för avslag och NEJ-röst för
bifall.
JA: Niklas Jonsson (S), Birger Johansson (S), Peter Danielsson (S), Martin
Sjöblom (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Åke Axelsson (S), Jim
Johansson (S), Anette Vallentin (S), Lars-Eric Hammarström (S), Bjarne
Svensson (S), Fredrik Pettersson (S), Anders Käll (M), Margareta Schlee (M),
Mikael Thelander (M), Mikaela Gross (V), Peter Skog Lindman (S).
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NEJ: Patrik Davidsson (C), Frida Sundqvist Hall (C), Viktoria Birgersson
(C), Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Ingemar Hugosson (C), AnnSofie Olofsson (C), Christina Lindqvist (KD), Matthias Sjöberg (V), Hanne
Geiger (SD), Simon Bring (SD), Rickard Revelj (SD), Anders Ljungkvist (-),
Kerstin Ljungkvist (-), Andréas Preschel (SD), Robert Fredriksson (SD), Kent
Helgesson (LPo), Roger Karlsson (LPo).
Ordförande finner, genom röstantalet JA 17 st och NEJ 18 st, att
kommunfullmäktige beslutat bifall till Matthias Sjöbergs (V)
tilläggsyrkande.

Omröstningsresultat
Omröstning 1.
JA: 17 st. NEJ 18 st.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med oppositionens förslag till
beslut.
Omröstning 2.
JA: 17 st. NEJ 18 st.
Kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Matthias Sjöbergs (V)
tilläggsyrkande.

Beslutsunderlag
Oppositionens förslag
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-07-23 § 154
Protokollsutdrag Kommunfullmäktige 2019-06-25 § 81
Protokollsutdrag Kommunstyrelsen 2019-06-11 § 143
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-06-03
Budgetförutsättningar för budget 2020 och verksamhetsplan 2021 – 2022

Beslutet skickas till
Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder
och bolag samt till revisorerna
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§ 96

Dnr 2019-000120

Meddelande till Kommunfullmäktige
Sammanfattning av ärendet
Förteckning över meddelanden till kommunfullmäktige:
•

Information om SKL:s ordinarie kongress 27-28 november år 2019

•

Beslut om efterträdarval, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
till Kommunfullmäktige, 11160599 Länsstyrelsen

•

Beslut om efterträdarval, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
till Kommunfullmäktige, 11159591 Länsstyrelsen

•

Beslut om efterträdarval, Ny ersättare för ledamot i kommunfullmäktige
till Kommunfullmäktige, 11159368 Länsstyrelsen

•

Länsstyrelsens protokoll 2019-06-13 från inspektion av
överförmyndarnämnden

•

Protokoll 2019-06-13 § 24-33 Överförmyndarnämnden, Nybro kommun.

Handlingar finns på kommunkansliet.

Underlag
Förteckning över meddelanden till Kommunfullmäktige 2019-07-22
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