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Datum

2019-04-12

Emma Majlöv Modig,
emma.majlov-modig@uppvidinge.se

Kommunfullmäktige
kallas härmed till sammanträde tisdagen den 23 april 2019 klockan 18:30 i
Folkets hus, Åseda för att behandla följande ärenden:


Upprop

Ärende
1.

Val av justerare
Dnr 2019-000065

2.

Allmänhetens frågestund år 2019
Dnr 2019-000048

3.

Information till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige från kommunens
förvaltningar
Dnr 2019-000046

4.

Information från revisorerna
Dnr 2019-000074

5.

Fråga från förtroendevald
Dnr 2019-000085

6.

Anmälan av motioner
Dnr 2019-000101

7.

Anmälan av medborgarförslag
Dnr 2019-000102

8.

Inlämnande av interpellation
Dnr 2019-000103

9.

Medborgarförslag Bjud in till invånardialog

10. Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL)
Dnr 2018-000403

Anteckningar

Uppvidinge kommun

Datum
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Ärende

Anteckningar

11. Översyn av bolag och kommunstyrelsens
organisation
Dnr 2019-000122
12. Uppföljning av det kommunala ändamålet
2018 för helägda kommunala bolag
Dnr 2019-000091
13. Ansökan om utökat kommunalt
borgensåtagande AB Uppvidingehus
Dnr 2019-000090
14. Granskningsrapport för intern kontroll 2018,
nämnder och bolag
Dnr 2018-000426
15. Revidering av förbundsordning
Räddningstjänsten Östra Kronoberg
Dnr 2019-000071
16. Redovisning av obesvarade medborgarförslag,
obesvarade motioner och ej verkställda beslut
2019
Dnr 2019-000104
17. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i
miljö- och byggnadsnämnden efter Bjarne
Svensson (S)
Dnr 2019-000111
18. Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i
barn- och utbildningsnämnden efter Elin
Johansson (S)
Dnr 2019-000098
19. Meddelande till Kommunfullmäktige 2019
Dnr 2019-000120

Peter Skog Lindman
Ordförande

Emma Majlöv Modig
Kommunsekreterare

Planering av informationstillfällen
Kommunfullmäktige 2019
Utbildning/information till politiker i kommunfullmäktige.
Tidpunkt

Ansvarig

Innehåll

Jan

Kommunchef

Info om kommunens
organisation
Rollen som kommunchef
Utbildningsplan

Feb

Kommunsekreterare
Beredskapssamordnare

Mars

Ekonomichef
Kvalitetsstrateg
Personalchef

April

Socialförvaltningen
Miljö- och byggnadsförvaltningen

Maj

Barn- och utbildningsförvaltningen
Samhällsserviceförvaltningen

Juni

Uppcom
Uppvidingehus

Aug

IT-chef/Upphandling
Näringslivsutvecklare
Planerare
Kommunikationsansvarig
HUL
RÖK

Sept

Okt

Överförmyndare
GDPR-jurist

www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se

Kommunstyrelsen 2019
Utbildning/information till politiker i kommunstyrelsen.

Tidpunkt

Ansvarig

Innehåll

Feb

Kommunchef

Info om kommunens
organisation
Rollen som kommunchef
Utbildningsplan

Mars

Kommunsekreterare

April

Ekonomichef
Kvalitetsstrateg

Maj

Personalchef
Beredskapssamordnare
Kommunpolis
Överförmyndaren

Juni

IT-chef/upphandling
Näringslivsutvecklare
Planerare
Kommunikationsansvarig

www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
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Kommunfullmäktige

§ 21

Dnr 2019-000085

Fråga från förtroendevald
Kommunfullmäktiges beslut
Kent Helgessons (LPo) fråga behandlas på kommunfullmäktiges
sammanträde den 23 april.

Sammanfattning av ärendet
Fråga har inkommit från Kent Helgesson (LPo) till kommunstyrelsens
ordförande Niklas Jonsson (S). Frågan avser protokoll från
kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12.
Frågeställaren var inte närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde.
Inga andra frågor har inkommit till kommunfullmäktige.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Kent Helgessons (LPo) fråga
kan behandlas på kommunfullmäktiges kommande sammanträde då
frågeställaren inte är närvarande.
Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Underlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-18
Fråga från Kent Helgesson (LPo), 2019-02-26

Beslutet skickas till
Kent Helgesson (LPo)
Niklas Jonsson (S)

Justerandes signatur
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Fwd: KF 2019.01.26 Fråga
-------- Originalmeddelande-------
Från: Kent <kenta6209@hotmail.com>
Datum: 2019-02-26 09:56 (GMT +01:00)
Till: info@uppvidinge.se
Rubrik: KF 2019.01.26 Fråga

Kommunfullmäktige 2019.02.26
Fråga till kommunstyrelsens ordförande Niklas Jonsson (s)
I kallelse till kommunstyrelsen 2019.02.12 ingick ärende 5 "Arbetsordning vid rekrytering av
kommunchef och förvaltningschefer". I kommunstyrelsens protokoll från sammanträdet finns inte
ärendet med i ärendelistan på de ärenden som kommunstyrelsen ska behandla. Ej heller någon uppgift
om vart ärendet tog vägen!
Det visar sig att det aktuella ärendet har avhandlats som ett eget ärende och protokollförts som eget
sammanträde och det samtidigt som ordinarie sammanträde pågår?
Om förklaringen är omedelbar justering är det en dålig förklaring. Här finns två sammanträdesprotokoll
under samma tidsrymd med i praktiken två uppgifter kring vad som pågick i kommunstyrelsen.
Finns någon bra förklaring varför man gjorde på detta sätt?
Mvh
Kent Helgesson (Lpo)
Skickades från E-post för Windows 10

https://outlook.office.com/owa/?path=/mail/inbox/rp

2019-03-11
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Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019-000102

Anmälan av medborgarförslag
Sammanfattning av ärendet
Inkomna medborgarförslag:


Medborgarförslag placering av polis i gamla banklokalen vid
Lenhovda centralort, dnr



Medborgarförslag bjuda in Föreningen Vi till kommunfullmäktige,
dnr



Medborgarförslag placering av polisiär verksamhet i gamla
banklokalen vid Lenhovda Centralort, dnr



Medborgarförslag etablera polisiär och annan av samma art
närliggande verksamhet i Swedbanks tidigare lokaler på Storgatan
Lenhovda, dnr

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-04-12

Kommunsekreterare
Emma Majlöv Modig

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Emma Majlöv Modig EMMOUK
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§ 71

Dnr

Medborgarförslag Bjud in till invånardialog
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige anse medborgarförslaget
besvarat med hänvisning till motion om att webbsända
kommunfullmäktige samt att upprätta en medborgarpanel.

Sammanfattning av ärendet
Den 26 februari 2019, § 4, beslutade kommunfullmäktige att till
kommunstyrelsen överlämna, för beredning, medborgarförslag Bjud in till
invånardialog
På kommunstyrelsens sammanträde framkommer följande:
Den 30 oktober 2018, § 118, behandlade och avslog kommunfullmäktige
vänsterpartiets motion om att webbsända kommunfullmäktige samt att
upprätta en medborgarpanel.
I sammanfattnings av ärendet i protokollet, § 118, avseende inrättandet av
medborgarpanel anges följande:
”Medborgarna har idag ett flertal möjligheter att påverka vilka beslut som
fattas:
1. Genom allmänna val väljer medborgarna sina representanter till
kommunfullmäktige. Partiernas mandatförhållanden ska därför
återspegla invånarnas åsikter i olika frågor. Om en medborgarpanel
utses och som får inflytande över politiska beslut kan det innebära
att demokratin naggas i kanten. Det är svårt att bedöma hur urvalet
av representanter ska ske så att det proportionellt återspeglar
folkviljan i kommunen. Det förutsätts att partiernas olika
mandatförhållanden återspeglar medborgarnas vilja i olika frågor.
2. Invånarna kan yttra sig när översikts- och detaljplaner ska beslutas.
Det innebär att det redan idag finns möjligheter till påverkan.
3. Ett tredje sätt att påverka kommunen är att lämna in
medborgarförslag. Om förslaget vinner majoritet i beslutande
nämnd får det genomslag i kommunens verksamhet.
Kommunledningsförvaltningens bedömning är att medborgaren idag har
flera möjligheter att torgföra sina åsikter. Indirekt via sina representanter i
kommunfullmäktige och direkt via medborgarförslag och yttranden i
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samband med samråd av olika planer. Tillsättandet av en medborgarpanel
kan innebära ett inflytande som är större än folkviljan i olika frågor. Detta
är tveksamt ur ett demokratiskt perspektiv.”

Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Lindqvist (KD) yrkar att kommunstyrelsen föreslår
kommunfullmäktige anse medborgarförslaget besvarat med hänvisning till
motion om att webbsända kommunfullmäktige samt att upprätta en
medborgarpanel.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Christina Lindqvists (KD) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat
så.

Beslutsunderlag
Medborgarförslag Bjud in till invånardialog
Kommunfullmäktige protokollsutdrag 2019-02-26 § 4 Medborgarförslag
Bjud in till invånardialog

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
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§ 53

Dnr 2018-000403

Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och
pension för förtroendevalda (OPF-KL)
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att anta OPF-KL 18 att
gälla för förtroendevalda.

Reservation
Christina Lindqvist (KD) och Patrik Davidsson (C) reserverar sig mot beslut
till förmån för eget förslag att "kapitel 2 omställningsstöd" i bestämmelserna
stryks.
Motivering:
Då kommunen behöver prioritera sitt stora sparbeting bör vi inte öka våra
kostnader genom aktiva omställningsinsatser för avgående politiker.

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige beslutade återremittera ärendet då en redovisning av
de beslut och åtaganden som finns i enlighet med OPF-KL 14 efterfrågas
samt en redovisning av i vilken instans det tagits.
OPF-KL 14 antogs i kommunfullmäktige 2014-08-26 § 83. Omställningsstöd
i enlighet med OPF-KL har sedan dess utbetalats till en förtroendevald.
Utbetalning skedde under nio månader under perioden juni 2018 till
februari 2019. Totalt utbetalt belopp är 337 707 kronor brutto. Utöver
beloppet har sociala avgifter tillkommit för kommunen med totalt 106 107
kronor för hela perioden.

Ekonomiska konsekvenser
-

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Davidsson (C) och Christina Lindqvist (KD) yrkar att
kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att kapitel 2
Omställningsstöd stryks.
Anders Ljungqvist (SD) yrkar bifall till Patrik Davidssons (C) och Christina
Lindqvists (C) yrkande.
Susanne Karlsson (S) och Tony Johansson (S) yrkar bifall till
personalavdelningens förslag till beslut.
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Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Susanne Karlsson (S) och Tony Johanssons (S) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Christina Lindqvist (KD) och Patrik Davidssons (C).
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Susanne
Karlsson (S) och Tony Johanssons (S) yrkande.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse personalchef, 2019-03-15
Protokoll Kommunfullmäktige § 83, 2014-08-26

Beslutet skickas till
Personalchef
HUL
Kommunfullmäktige
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§ 55

Dnr 2019-000122

Översyn av bolag och kommunstyrelsens organisation
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att:
1. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en översyn med
tillhörande konsekvensbeskrivning av intentionen att inrätta två nya
nämnder, samt att återkomma till kommunfullmäktige senast i juni
2019 med förslag till förändringar av nämndernas organisering och
ansvar från 1 januari 2020.
2. Uppdra till kommunstyrelsen att genomföra en utredning av
Uppvidinge kommuns kommunala bolag och återkomma senast höst
2019 med förslag till förändringar av bolagens organisering och
ansvar.

Reservation
Christina Lindqvist (KD) och Patrik Davidsson (C) reserverar sig mot
intentionen att inrätta två nya nämnder, Tekniska nämnden och Kultur- och
fritidsnämnden 1 januari 2020.
Motivering:
Då kommunen behöver prioritera sitt stora sparbeting bör vi inte öka våra
kostnader genom att inrätta två nya politiska nämnder.

Sammanfattning av ärendet
Behov av översyn
Kommunstyrelsen ser ett behov av att utreda sin politiska organisation
utifrån viljan att ombilda dagens utskott (Tekniska utskottet och Kultur- och
föreningsutskottet) till nämnder.
Strävan är att utredning av en organisationsförändring ska skapa
förutsättningar för bättre ledning, styrning, effektivitet och demokrati, för
att därmed kommunens förmåga att möta ökade åtaganden med befintliga
resurser.
Vid årsskiftet 2016/2017 genomfördes en förändring av den kommunala
organisationen i syfte att utveckla och effektivisera densamma.
Erfarenheterna från omorganisationen, ett fortsatt utvecklingsbehov och
kommunstyrelsens ambition talar för att bolag, nämnds- och
förvaltningsorganisation behöver ses över.
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De politiska motiven till översynen är flera, bl.a.
* Det finns ett behov av att förtydliga ansvar på politiker- och
tjänstemannanivå.
* Det finns ett behov av att möta medborgarnas avtagande tillit till den
kommunala organisationen genom att tydliggöra politiskt
ansvarsutkrävande.
* Det finns ett behov av att säkerställa en kostnadseffektiv och
ändamålsenlig verksamhet med rätt kompetens på rätt plats.
* Det finns ett behov av att förstärka det koncerngemensamma perspektivet,
att bolag, nämnder och förvaltningar tillsammans utgör Uppvidinge
kommun.
Trender i det kommunala uppdraget
Det är viktigt att få en helhetssyn och att vitalisera den politiska
organisationen och förvaltningen. En snabb förändringstakt i samhället, i
kombination med ökad komplexitet och utökade ansvarsområden ställer
delvis nya eller andra krav på Uppvidinge kommun, dess förtroendevalda
och tjänstemän. Exempelvis ökar den statliga styrningen, utan
resurstillskott, vilket kan ge minskat handlingsutrymme. Samtidigt ställer
medborgarna högre krav på offentlig service och välfärdstjänster.
Kommuner konkurrerar om kompetens samtidigt som det ekonomiska
läget blir tuffare. Digital teknik och IT blir mer omfattande och kan utgöra
ett stöd i kommunens utveckling, men ställer också krav på en anpassad
organisation.
Inriktning för översynen
Inriktningen för utredningen ska vara att utifrån den politiska intentionen
att inrätta två nya nämnder (Teknisk nämnd samt Kultur och
föreningsnämnd) föreslå en tydlig, sammanhängande, kostnadseffektiv
modell för politisk styrning och en därtill anpassad förvaltnings- och
tjänstemannaorganisation.
Det är viktigt att organiseringen passar för en kommun av Uppvidinges
storlek samt säkerställer bästa möjliga politiska representation och
demokrati, samt att den är ekonomiskt hållbar.
För att skapa goda förutsättningar för den politiska styrningen föreslås
kommunstyrelsen få i uppdrag att se över nämndernas och bolagens
organisation och återkomma till kommunstyrelsen med sina förslag senast i
juni 2019 respektive höst 2019.
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Följande inriktning och frågor ska prövas och belysas i översynen
Nämnder & förvaltning
* Undersöka förutsättningar för och konsekvenser av bildande av nya
nämnder exempelvis ekonomiska, förvaltningsorganisatoriska och
politiska.
* Grundprincipen en nämnd - en förvaltning består i möjligaste
utsträckning.
* Ny förvaltningsorganisation skapas och bemannas med kompetens för att
stödja och utföra de politiska uppdragen.
* Konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet av ny
nämnds- och förvaltningsorganisation.
* Hur utvecklas förtroendet för kommunen i en ny organisation?
* Hur bibehålls och skapas förutsättningar för ekonomi, effektivitet och
kvalitet i det kommunala uppdraget i en ny organisation?
* På vilket sätt skapar en ny nämnd- och förvaltningsorganisation bättre
förutsättningar för förtroendevalda, medarbetare och medborgare?
Kommunala bolag
* Alternativ bolagsstruktur, ansvarsområden och organisering med
konsekvensbeskrivning och eventuella kostnader i genomförandet.
* Hur får vi samordningsvinster mellan kommunala bolag och övrig
förvaltning?
* Hur stärker en ny bolagsstruktur ägarens (Kommunfullmäktiges) ledning
och styrning av bolagen?

Ekonomiska konsekvenser
Översynen finansieras inom kommunstyrelsens ram.
Organisationsförändringen ska skapa förutsättningar för bättre ledning,
styrning och ökad effektivitet, och därmed kommunens förmåga att möta
ökade åtaganden med befintliga resurser.

Förslag till beslut på sammanträdet
Christina Lindqvist (KD) och Patrik Davidsson (C) yrkar avslag till
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.
Anders Ljungqvist (SD) och Anders Käll (M) yrkar bifall till
kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

3(5)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med
Christina Lindqvist (KD) och Patrik Davidsson (C) yrkande.
Ordförande frågar om kommunstyrelsens kan besluta i enlighet med
Anders Ljungqvist (SD) och Anders Källs (M) yrkande.
Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutat i enlighet med Anders
Ljungqvist (SD) och Anders Källs (M) yrkande.
Votering begärs
Ordförande finner genom votering att kommunstyrelsen beslutat i enlighet
med Anders Ljungqvist (SD) och Anders Källs (M) yrkande.

Omröstningsresultat
Ordförande instruerar kommunstyrelsen att Ja-röst innebär bifall till Anders
Ljungqvist (SD) och Anders Källs (M) yrkande, Nej-röst innebär bifall
Christina Lindqvist (KD) och Patrik Davidsson (C) yrkande.

Namn

Ja

Peter Skog Lindman (S)

X

Susanne Karlsson (S)

X

Tony Johansson (S)

X

Jerker Blomqvist (M)

X

Anders Käll (M)

X

Nej

Frida Sundqvist Hall (C)

X

Patrik Davidsson (C)

X

Christina Lindqvist (KD)

X

Anders Ljungkvist (SD)

X

Kerstin Ljungkvist (SD)

X

Niklas Jonsson (S)

X

Totalt

8

2

Av 11 ledamöter röstade 8 Ja, 2 Nej och 1 Avstod.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av utvecklingsstrateg, 2019-03-21
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Beslutet skickas till
Chef för samhällsserviceförvaltningen
Utvecklingsstrateg
UppCom AB
Uppvidingehus AB
Samtliga avdelningschefer inom kommunledningsförvaltningen och
samhällsserviceförvaltningen
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§ 56

Dnr 2019-000091

Uppföljning av det kommunala ändamålet 2018 för
helägda kommunala bolag
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen godkänner redovisningen av 2018 års verksamhet i de
kommunala bolagen och konstaterar att den verksamhet som bedrivits i AB
Uppvidingehus och UppCom AB har varit förenlig med de fastställda
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna.
Kommunstyrelsen konstaterar att den verksamhet som bedrivits i UppMod
AB delvis har varit förenlig med de fastställda ändamålen och har utförts
inom ramen för de kommunala befogenheterna.
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige besluta:
1. Uppdra åt kommunstyrelsen att inleda avveckling av UppMod AB
2. Uppdra åt kommunstyrelsen att förvärva aktierna i AB Uppvidingehus
och UppCom AB till det bokförda värdet av aktiekapitalet i respektive
bolag

Sammanfattning av ärendet
Ärendet utgör en del av kommunstyrelsens uppsiktsplikt enligt
kommunallagen. Enligt kommunallagen (6 kap 9 §) ska kommunstyrelsen i
årliga beslut för varje aktiebolag (som avses i 10 kap 2 §) pröva om den
verksamhet som bolaget har bedrivit under föregående kalenderår har varit
förenligt med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom ramen
för de kommunala befogenheterna. Om styrelsen finner att så inte är fallet,
ska den lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder.
De aktiebolag som omfattas av prövningen är kommunägda UppMod AB,
och av UppMod AB ägda, AB Uppvidingehus och UppCom AB.
Samtliga bolag har inkommit med redovisning om hur bolagens
verksamhet under 2018 utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna och det fastställda kommunala ändamålet. Av
redovisningarna framgår att den verksamhet som bedrivits i AB
Uppvidingehus AB och UppCom AB har varit förenlig med de fastställda
kommunala ändamålen och utförts inom ramen för de kommunala
befogenheterna. Vidare framgår det att den verksamhet som bedrivits i
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UppMod AB delvis uppfyller det kommunala ändamålet. Bolaget har inte
fungerat tillfredsställande i rollen som en aktiv och intresserad ägare.
Kommunledningsförvaltningen föreslår att moderbolaget UppMod AB
avvecklas. Bolaget uppfyller inte de av ägaren givna direktiven och de skäl
som angavs vid bildandet av bolagskoncernen, dnr 2013-000316, uppfylls
inte heller. Motiveringen vid bildande av koncernen var att
koncernbidragsregler skulle bli tillämpbara för att kvitta vinster och
förluster mellan bolagen inom koncernen. Eftersom AB Uppvidingehus är
ett allmännyttigt bostadsbolag finns det regler som begränsar möjlighet för
värdeöverföring från bolaget. Sedan koncernbildningen har dessutom
UppCom AB, som då hade upparbetade förluster, i stället varit ett
vinstdrivande bolag. Administration av en bolagskoncern kostar en del i
både tid och pengar.
UppMod AB äger aktierna i AB Uppvidingehus och UppCom AB. Förslaget
innebär att aktierna förvärvas av kommunen så att alla tre bolagen ägs
direkt av kommunen. Därefter ska UppMod AB avvecklas och
avregistreras.

Ekonomiska konsekvenser
Förvärvet av aktierna kommer att generera en realisationsförlust på 2 650
tusen kronor då aktierna i UppCom AB av skattemässiga skäl förvärvades
av UppMod AB till ett högre värde än aktievärdet. Enligt kommunala
redovisningsregler får värdet av aktier i kommunens redovisning inte
uppgå till ett högre belopp än det bokförda värdet av aktiekapitalet. Vid
koncernbildningen, då kommunens sålde aktierna till UppMod AB,
redovisade kommunen en realisationsvinst på 2 650 tusen kronor.
Genom avveckling av bolagskoncernen minskas driftkostnaderna med cirka
200 tusen kronor per år genom minskade administrativa kostnader.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen besluta i enlighet med
ekonomiavdelningens förslag till beslut oh finner att kommunstyrelsen
beslutat så.

Beslutsunderlag
Redovisning av kommunalt ändamål 2018, UppMod AB, 2019-03-05
Styrelseprotokoll UppMod AB, 2019-03-11, § 6
Uppföljning av det kommunala ändamålet, AB Uppvidingehus, 2019-03-06
Styrelseprotokoll AB Uppvidingehus, 2019-03-12, § 17

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Redovisning av kommunalt ändamål 2018, UppCom AB
Styrelseprotokoll UppCom AB, 2019-03-13, § 9

Beslutet skickas till
VD för UppMod AB, Lars Engqvist
UppCom AB
AB Uppvidingehus
Ekonomichef

Justerandes signatur
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§ 59

Dnr 2019-000090

Ansökan om utökat kommunalt borgensåtagande AB
Uppvidingehus
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige besluta:
1. Såsom för egen skuld ingår borgen för AB Uppvidingehus
låneförpliktelser upp till ett totalt högsta lånebelopp om 250 miljoner
svenska kronor, jämte därmed löpande ränta och kostnader.
2. Uppdra åt kommunens firmatecknare att underteckna handlingar
rörande borgen.

Sammanfattning av ärendet
AB Uppvidingehus ansöker om utökning av den kommunala
borgensramen med 50 miljoner kronor. Efter utökningen kommer den
kommunala borgensramen att vara 250 miljoner kronor. I dagsläget
utnyttjar bolaget 110 miljoner kronor av den beviljade ramen på 200
miljoner kronor.
Ansökan sker med anledningen av prishöjningar, utökade byggplaner samt
för att investeringsbidrag för delfinansiering vid nybyggnation inte lägre
finns att söka.

Ekonomiska konsekvenser
Ett borgensåtagande är alltid en risk. AB Uppvidingehus har en välskött
ekonomi och kommer i jämförelse med liknande allmännyttiga kommunala
bostadsbolag även vid maximalt utnyttjande av borgensramen att ha en
lägre belåningsgrad. Efterfrågan på bostäder i kommunen är fortsatt hög.
Risken att bolaget inte ska klara av sina åtaganden bedöms i dagsläget som
lågt.

Förslag till beslut på sammanträdet
Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till ekonomiavdelningens förslag till
beslut.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet Patrik
Davidssons (C) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Beslutsunderlag
Ansökan om utökad borgensram Uppvidingehus, styrelseärende 2019-03-12
Protokoll från AB Uppvidingehus styrelsemöte 2019-03-12, § 17
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2019-03-19

Beslutet skickas till
AB Uppvidingehus
Ekonomichef
Kommunens firmatecknare

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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BESLUTSUNDERLAG - FINANSIERING
Styrelseärende 2019-03-12

1. Ärende
Finansiering av ny- och ombyggnation

2. Kort problembeskrivning
Styrelsen föreslås ta ställning till om begäran om utökad borgensram ska framställas till kommunen.
Begäran om utökning behövs på grund av prishöjningar, utökade byggplaner och att
investeringsbidrag ej längre finns att söka.

3. Målsättning med beslutet
Att kunna begära utökad borgensram av Uppvidinge kommun och därmed utöka låneutrymmet för
att på så sätt kunna fortsätta leverera nya bostäder inom kommunen.

4. Handlingsförslag
Utöka borgensramen från nuvarande 200 miljoner till 250 miljoner.
Ekonomiska konsekvenser:
Vår soliditet uppgår per 20181231 till 27%



Eget kapital + Obeskattade reserver (78%):
Balansomslutning:

53 932 tkr
200 120 tkr

Belåningen uppgår per 20181231 till ca 110.000 tkr.
Allt annat lika och full belåning på 250 000 tkr, full aktivering motsvarande upplåningen och
nollresultat skulle soliditeten hamna på ca 16%, belåningsgraden på 79%. Snittet bland Saboföretagen i liknande storleksgrupp som Uppvidingehus låg per 20171231 på 16,6% respektive 85,6%.

5. Ekonomi, ekologi, socialt ansvar




Ekonomi – behöver utöka ramen för att klara planerade byggnationer
Ekologi – Eventuellt ansöka om ”gröna lån”
Socialt ansvar – Genom att belåna delar av våra investeringar har vi möjlighet att gå
snabbare fram i vårt byggande och på så sätt ta samhällsansvar och göra mer nytta på
bostadsmarknaden inom kommunen.

6. Beslutspunkter
Beslut om utökad borgensram till 250 miljoner kronor.

1(1)
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§ 60

Dnr 2018-000426

Granskningsrapport för intern kontroll 2018, nämnder
och bolag
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige godkänna rapportering av 2018 års
internkontrollarbete

Sammanfattning av ärendet
Kommunfullmäktige har den 25:e november 2014, § 134, fastställt regler för
intern kontroll. Av reglerna framgår att nämnderna och de kommunala
bolagen årligen ska rapportera resultatet av uppföljningen av den interna
kontrollen till kommunstyrelsen i en granskningsrapport. Av reglerna
framgår också att kommunstyrelsen ska med utgångspunkt från
nämndernas uppföljningsrapporter utvärdera kommunens system för
intern kontroll och att den samlade utvärderingen ska överlämnas till
kommunfullmäktige och revisorerna samtidigt som årsredovisningen
överlämnas. I år är rapporteringen försenad med en månad.
Samtliga nämnder och bolag har nu överlämnat en granskningsrapport
avseende 2018 års internkontrollarbete.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det inom de granskade områdena
inte har förekommit några oegentligheter. Resultatet har i många fall blivit
förbättrade rutiner och arbetssätt samt identifiering av
förbättringsområden. Arbetet fortsätter med nya och gamla
granskningsområden under 2019.

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

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 33/2019, protokoll
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för kommunstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden § 114/2018
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för barn- och
utbildningsnämnden
Lönesamverkan HUL § 3/2019, protokoll

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande
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Granskningsrapport om intern kontroll 2018 från lönenämnden HUL
Miljö- och byggnadsnämnden § 161/2018, protokoll
Granskningsapport för intern kontroll för miljö- och byggnadsnämnden
Socialnämnden § 49/2019, protokoll
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för socialnämnden
AB Uppvidingehus § 71/2018, protokoll
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för AB Uppvidingehus
UppCom AB § 28/2018, protokoll
Granskningsrapport för intern kontroll 2018 för Uppcom AB

Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och bolag
Revisorerna

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

2(2)

2018-12-04

1(2)

Internkontrollplan 2018, granskningsrapport
1. Ventilation
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Rutiner/funktionskontroller/uppföljningar mellan OVK-besiktningar.
Resultat
Rutin med syfte, åtgärder vid brister, ansvar och utförandebeskrivning för
funktionskontroller, är framtaget för egenkontroll.
Checklistor med kontrollpunkter är upprättade.
Utbildningsinsatser för samtliga fastighetsskötare (bl a filterkunskap)
Fortsatt arbete
Rutin för egenkontroll två gånger per år som en naturlig del i arbetet. Daglig
kontroll av larm på uppkopplade fastigheter (Uppvidinge kommuns). Koppla
upp fler fastigheter för att kontrollera, följa upp och styra bland annat
ventilation.

2. Samarbete mellan lokalvård och fastighetsskötsel
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Eftersom lokalvården städar i samtliga utrymmen i våra lokaler har de en god
kunskap om skicket och ser många åtgärder som behöver förbättras. Denna
kunskap måste föras vidare till fastighetsskötare/underhållsansvarig. Skapa
bra rutiner.
Resultat
Bättre samarbete mellan fastighetsskötare och lokalvårdare. Rutiner finns,
bättre samarbete mellan driftchef och lokalvårdschef.
Fortsatt arbete
Frågan tas upp på våra APT möten både hos fastighetsskötare och
lokalvårdarna. Hur vi jobbar vidare med denna fråga. Driftchef och
lokalvårdchef träffas regelbundet för att hitta samverkanspunkter. Att chefer
är ute hos varandras verksamheter för att få en uppfattning om varandras
arbete.

3. Introduktion – tillfällig arbetskraft
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Se över rutiner vid anställning, introduktion och handledning. Vilken
handledarinformation ska ges?
Resultat
Rutiner för introduktion upprättad, Rutiner för handledare upprättad
Checklista för kontrollpunkter är upprättad
Blankett för uppföljning efter avslut
Informationsmaterial för handledare och anställd är framtaget
Fortsatt arbete
Rutin är applicerad som en naturlig del vid anställning av tillfällig arbetskraft.
Adress: Apoteksgatan 5, 364 42 LENHOVDA
www.uppvidingehus.se

Telefon: 0474-476 80 vx

SE556156486401
Styrelsens säte: Lenhovda

Bankgiro: 511–1497
Godkänd för F-skatt

2018-12-04

2(2)

4. Inköp under direktupphandlingsgräns
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Se över rutiner vid inköp upp till direktupphandlingsgräns och ev. förtydliga
dessa. Hur sparar vi underlaget? Hur följer vi upp?
Resultat
I första hand används de inköpscentraler, SKL och HBV, där bolaget är
medlem samt de ramavtal som bolaget själv upphandlat. Övriga inköp under
direktupphandlingsgräns dokumenteras enligt Upphandlingsmyndighetens
blanketter som finns tillgänglig på server. Genomgång har skett med aktuell
personal om vilka rutiner och dokumentationskrav som ska gälla.
Fortsatt arbete
Använda de vid var tid gällande avtal som finns upphandlade, följa de rutiner
och använda de mallar som kommunicerats.

5. Trakasserier
Beslutad åtgärd/kontrollmoment
Lägga vikt vid frågan på medarbetarsamtal. Kontroll i medarbetarsamtal.
Information/Föreläsningar/Teamövningar.
Resultat
Fråga finns med i medarbetarsamtal. Resultat kommer lyftas på ledningsgrupp
och i arbetsmiljökommitté. Teamövningar för hela personalstyrkan har
genomförts under året. Personalmöte med mångfald på agendan har
genomförts. Utbildning av viss personal kring kränkande särbehandling, detta
för vidarebefordran av kunskapen i organisationen. Deltagit i Uppvidinge
kommuns program ”Uppvidinge för alla”. Ny policy mot trakasserier och
kränkande särbehandling antagen.
Fortsatt arbete
Fortsatt lyfta frågan i medarbetarsamtal/hälsosamtal m.m. Fortsatta
utbildningsinsatser m.m. Tydliggöra policyn i organisationen.

Adress: Apoteksgatan 5, 364 42 LENHOVDA
www.uppvidingehus.se

Telefon: 0474-476 80 vx

SE556156486401
Styrelsens säte: Lenhovda

Bankgiro: 511–1497
Godkänd för F-skatt

2018-11-20

Granskningsrapport intern kontroll 2018

Under året har en genomgång gjorts av den interna kontrollplanen för 2018. Inom
granskningsområdet ”Stöd för elever med hög frånvaro” har elever med hög frånvaro på
grundskolan tilltagit. En ny rutin gällande frånvaro har utvecklats under året av elevhälsan.
Frånvarorutinen var färdig i november och verksamheterna har sedan dess arbetat utifrån
den. Skolorna arbetar med tydlig kommunikation till de elever som har hög frånvaro och
gör uppföljningar. Uppvidinge gymnasieskola gör uppföljningar med hjälp av KAAansvarig och andra skolor tar hjälp av elevhälsan. Samarbetet med socialförvaltningen är
fortfarande under uppbyggnad där elevhälsan har en viktig samverkande roll för att
förbättra samarbetet mellan förvaltningarna.
”Olaga hot mot elever och lärare” är fortfarande ett aktuellt granskningsområde som
förskolorna och skolorna arbetar med. Förskolorna i Uppvidinge kommun har en alltjämt
ökad vaksamhet. I personalgruppen går de kontinuerligt igenom de rutiner som gäller om
det skulle inträffa något hot eller våld mot någon i förskolan. Grundskolorna i kommunen
har upplevt att det förekommer hot men att det inte är vanligt. Mellan elever har det
däremot förekommit på någon grundskola, vilka retts ut. När det uppkommer hot arbetar
skolorna utifrån deras rutiner för att hantera detta. Åsedaskolan F-6 och Nottebäckskolan
uttrycker att det finns ett behov av ökad vuxennärvaro på raster för att förebygga olaga hot.
Det finns en handlingsplan för hot och våld som följs upp varje läsår i samband med
arbetsmiljöronden. Då genomförs även en riskbedömning.
Risker med nycklar som kan finnas i obehöriga händer kvarstår på flera enheter. Det
bedöms fortfarande angeläget att byta ut nuvarande låssystem mot digitala. Brister i
kommunikationsmöjligheter inom och mellan skolans lokaler kvarstår och ett behov
av interntelefon eller arbetsmobiler konstateras. Åtgärder för detta har inte
genomförts, med undantag för Älghultskolan och i viss mån för grundsärskolan.
Barn- och utbildningsnämnden hemställde i juni 2018 om utökade medel hos
Kommunfullmäktige för installering av elektroniskt låssystem och inköp av intern
masskommunikationsutrustning.
Granskningsområdet ”Obehöriga vistas i skolans lokaler” är alltjämt ett aktuellt område.
Det har varit svårt att hitta rutiner i de öppna ytor som våra skolor har. Det är angeläget
med namnskyltar vilket används av alla skolor men saknas på förskolorna. Det kommer att
åtgärdas under 2019. Det arbetas kontinuerligt med problematiken med gemensam entré för
skolan och biblioteket på Lenhovdaskolan. Ärendet har blivit mer problematiskt eftersom
årskurs 1 har lektion i anslutning till den gemensamma entrén.
Samhällsserviceförvaltningen har som förslag att förlägga biblioteket i en annan lokal i
Lenhovda. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer följa ärendet kontinuerligt för att
lösa problematiken.
Barn- och utbildningsförvaltningen har valt att fortsätta arbeta med samma
granskningsområden i den interna kontrollplanen 2019 som gjorts under 2017 och 2018.
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp är överens om att fortsätta med
Barn- och utbildningsförvaltningen

granskningsområdena eftersom det fortfarande finns mycket att arbeta med inom
respektive område. Barn- och utbildningsförvaltningen kommer att göra uppföljningar för
granskningsområdena i den interna kontrollplanen 2019 i april och november 2019.

Barn- och utbildningsförvaltningen
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§ 114

Dnr 2018-000206

Rutin för intern kontroll 2018
Barn- och utbildningsnämndens beslut
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de bifogade beslutsunderlagen;
Granskningsrapport intern kontroll 2018 och Intern kontrollplan för 2019.

Sammanfattning av ärendet
Barn- och utbildningsnämnden antog riktlinjer för det interna
kontrollarbetet för barn- och utbildningsförvaltningens verksamhet under
sammanträdet den 11 december 2013, § 52.
Barn- och utbildningsförvaltningens organisationsledning för det interna
kontrollarbetet har som uppgift att ansvara för den interna kontrollplanen
samt att skriva en granskningsrapport från föregående år. Rapporten ska
presenteras för barn- och utbildningsnämnden. I granskningsrapporten ska
det framgå vilka eventuella brister som finns i organisationen och hur de
kan åtgärdas.
Barn- och utbildningsförvaltningen föreslår att barn- och
utbildningsnämnden godkänner de bifogade beslutsunderlagen;
Granskningsrapport intern kontroll 2018 och Intern kontrollplan för 2019.

Beslutsgång
Ordförande frågar om barn- och utbildningsnämnden kan besluta i enlighet
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.
Ordförande finner att barn- och utbildningsnämnden beslutat i enlighet
med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till beslut.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse förvaltningskoordinator 2018-11-21
Granskningsrapprot intern kontroll 2018
Intern kontrollplan för 2019

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp

Justerandes signatur
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Granskningsområde

Riskbild

Riskbedömning

Vilka ärenden kan
avslutas?
Fortsatt arbete

Många byggen
används utan
slutbevis

Osäkerhet om
försäkringsskydde
t mm

Arkivdokumentation
Fortsatt arbete

Debiteringskontrolle
r
Fungerar nu

Logisk följd i
tjänsteskrivelser –
logisk följd i beslut
Texten i protokollet
måste hänvisa till
det tagna beslutet

Debiteringar
kan bli
liggande utan
åtgärd

Fungerar nu

Inte vanligt men
hänt när ärenden
drar ut på tiden

Åtgärd/kontrollmome
nt
Kolla beslut mot
verkligheten
Rutin att skriva
förfrågan efter 6
månader efter
startbesked
Genomgång och
uppdatering av rutiner
och riktlinjer.

Genomgång och
uppdatering av rutiner
och riktlinjer

Omfattning
Hela
kommunen

Alla på
förvaltninge
n

Mbf/mbn

Ansvarig
Förvaltningschefen

Förvaltningssekreterare
n
Förvaltningschefen

Förvaltningschefen

Rapportera
s till
Mbn

Rapportera
s när
December
2018

Mbn

December
2018

Mbn

Mbn

December
2018

December
2018

Granskningsområde

Riskbild

Riskbedömning

Åtgärd/kontrollmome
nt

Dokumentation.:
Hur tänkte jag/ vi??
Kan behöva finnas
med längre

Gamla planer
som tycks
obegripliga
eller
handläggares
åtgärder tycks
konstiga
eftersom man
inte vet
bakgrunden
eller inte
gjorde en bra
dokumentation
.

Risk att
förtroendet hos
allmänheten
skadas när man
inte kan besvara
deras frågor
eftersom
dokumentationen
saknas.

Låta texterna bli längre
och ta lite mera tid

Originalhandlingar s
förvaring
Köpt fler arkivskåp
samt fått mer plats i
andra arkiv. Kvar
2019

Kan bli
förstörda vid
ovarsamhet

Se ovan samt ett
kulturarv som
försvinner

Se till att de ligger
skyddade

Omfattning

Samtliga
medarbetar
e

Samtliga
medarbetar
e

Ansvarig

Rapportera
s till

Rapportera
s när

Samtliga medarbetare

Mbn

December
2018

Samtliga medarbetare

Mbn

December
2018
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§ 63

Dnr 2019-000071

Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten
Östra Kronoberg
Kommunstyrelsens beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att fastställa
Räddningstjänsten Östra Kronobergs förbundsordning.

Sammanfattning av ärendet
Förbundsdirektionen beslutade 2018-12-06, § 42 att överlämna förslaget till
reviderad förbundsordning till kommuncheferna inom Lessebo,
Uppvidinge och Tingsryds kommuner för beredning inkluderat hemställan
om revidering av ägardirektiv.
Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge kommuner, har 2019-01-30 haft
medlemsmöte där man fastställde förslag till förbundsordning, som ska
antas av förbundsdirektionen och därefter fastställas av
medlemskommunerna.

Förslag till beslut på sammanträdet
Niklas Jonsson (S) yrkar att kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige
fastställer Räddningstjänsten Östra Kronobergs förbundsordning.

Beslutsgång
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Niklas
Jonssons (S) yrkande och finner att kommunstyrelsen beslutat så.

Beslutsunderlag
Sammanträdesprotokoll förbundsdirektionen RÖK 2019-02-06 § 6
Förbundsordning

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-04-09
Kommunstyrelsen

§ 64

Dnr 2019-000104

Redovisning av obesvarade medborgarförslag,
obesvarade motioner och ej verkställda beslut 2019
Kommunstyrelsens beslut
Föreslå kommunfullmäktige att 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 tre motioner som inte besvarats inom det år som anges i
kommunallagen. Inget medborgarförslag överskrider den gräns på ett år
som fastställs i kommunallagen (5 kap. 35 §).

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

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-21
Förteckning April

Beslutet skickas till
Kommunfullmäktige
Kommunsekreterare
Kommunchef

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

KS 2019-104

Förteckning April
Dnr

Ärende

Avseende

Inkom

Behandlats

Status

Medborgarförslag

Bygga bostäder vid behov utan
väntetid

2018-05-17

Kommunfullmäktige 2018-05-29, § 61

Under beredning.

Medborgarförslag

Kommunens huvudansvar för
föreningslivet

2018-05-17

Kommunfullmäktige 2018-05-29, § 62

Under beredning.

Medborgarförslag

Flytta pyramiden i Åseda

2018-05-22

Kommunfullmäktige 2018-05-22, § 63

Under beredning.

Medborgarförslag

Bevarande av järnvägssträckan
Vetlanda-Åseda

2018-08-28

Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 99

Under beredning.

Medborgarförslag

Förbättrad tillgänglighet
friskvårdsslingan runt
Lenhovdasjön, delen Viken till
Singeltorps by

2018-09-03

Kommunfullmäktige 2018-09-25, § 108

Under beredning.

Medborgarförslag

Upprustning badplats Sjöparken
Lenhovda

2018-09-03

Kommunfullmäktige 2018-09-25, § 109

Under beredning.

Medborgarförslag

Öka tillgängligheten genom att
bredda de kommunala
bilparkeringarna.

2018-09-11

Kommunfullmäktige 2018-09-25, § 110

Under beredning.

Medborgarförslag

Parkeringsövervakning i
Uppvidinge kommun

2018-10-02

Kommunfullmäktige 2018-11-27, § 131

Under beredning.

Medborgarförslag

Belysning vid återvinningsstationen
i Alstermo

2018-12-03

Kommunfullmäktige 2019-02-26, § 5

Under beredning.

Medborgarförslag

Bjud in till invånardialog

2019-01-10

Kommunfullmäktige 2019-02-26, § 4

Under beredning.

KS 2019-104

Motion

Uppvidinge kommuns infarter

2017-05-15

Kommunfullmäktige 2017-05-30, § 55

Under utredning

Kommunstyrelsen 2017-08-15 , § 139
Kommunstyrelsen 2018-06-12, § 120

Motion

Digitalisera Uppvidinge kommun

2018-01-09

Kommunfullmäktige 2018-02-27, § 12

Under utredning

Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 63

Motion

Bostadsbyggande

2018-02-13

Kommunfullmäktige 2018-02-27, § 11

Under utredning

Kommunstyrelsen 2018-04-10, § 62

Motion

Feriepraktik för ungdomar som gått
ut årskurs 9

2018-05-29

Kommunfullmäktige 2018-06-26, § 82

Under beredning.

Motion

Solceller på skolor

2018-06-19

Kommunfullmäktige 2018-06-26, § 83

Under beredning.

Motion

Torghandel i Åseda

2018-06-26

Kommunfullmäktige 2018-06-26, § 86

Under beredning.

Motion

Lägenhetshyror för privata aktörer

2018-06-26

Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 92

Under beredning.

Motion

Försörjningsstödet samt hyra på
autogiro

2018-08-02

Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 94

Under utredning

Motion

Torghandel eller annan mobil
försäljning

2018-08-02

Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 95

Under beredning.

Motion

Inrätta en äldreombudsman

2018-08-06

Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 96

Under utredning

Socialnämnden 2019-02-07, § 19

Socialnämnden 2019-02-07, § 20

KS 2019-104

Motion

Införande av yrkeskategorin
vårdbiträde

2018-08-15

Kommunfullmäktige 2018-08-28, § 93

Under beredning.

Motion

Hyggesfritt skogsbruk intill
Uppvidinges samhällen

2018-08-28

Kommunfullmäktige 2018-09-25, § 106

Under beredning.

Motion

Gångbana från A-plast till badet i
Älghultssjön

2018-08-28

Kommunfullmäktige 2018-09-25, § 107

Under beredning.

Motion

Utökad hjälp via kommunens
fixartjänst

2018-11-27

Kommunfullmäktige 2018-11-27, § 133

Under beredning.

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-26
Kommunfullmäktige

§ 27

Dnr 2019-000111

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden efter Bjarne Svensson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Bjarne Svensson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ersättare i miljö- och
byggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till miljö- och
byggnadsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Åke Axelsson (S) yrkar bordläggning för att återkomma med förslag till
kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet kan bordläggas till
nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Beslutet skickas till
Miljö- och byggnadsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-26
Kommunfullmäktige

§ 24

Dnr 2019-000098

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och
utbildningsnämnden efter Elin Johansson (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Bordlägga ärendet till kommande sammanträde.

Sammanfattning av ärendet
Elin Johansson (S) har valts som ledamot i barn- och utbildningsnämnden
och således lämnat uppdraget som ersättare.
Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till barn- och
utbildningsnämnden.

Förslag till beslut på sammanträdet
Åke Axelsson (S) yrkar bordläggning för att återkomma med förslag till
kommunfullmäktiges kommande sammanträde.

Beslutsgång
Ordförande frågar kommunfullmäktige om ärendet kan bordläggas till
nästa sammanträde och finner att kommunfullmäktige beslutat så.

Beslutet skickas till
Barn- och utbildningsnämnden

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

1(1)

Sida

FÖRTECKNING

1(1)

Datum

Referens

2019-04-12

KS 2019-000120

Meddelande till Kommunfullmäktige 2019
Sammanfattning av ärendet
Följande meddelanden anmäls till kommunfullmäktige:


Socialnämnden § 99/2018, § 134/ 2018, § 23/ 2019 – Rapportering av
ej verkställda gynnande beslut

Samtliga meddelanden finns tillgängliga på kommunkansliet.

Underlag
Förteckning över meddelanden, 2019-04-12

Kommunsekreterare
Emma Majlöv Modig

Box 59, 36421 Åseda Besök: NygatanTfn:
emma.majlov-modig@uppvidinge.se · www.uppvidinge.se · m.uppvidinge.se
Emma Majlöv Modig EMMOUK

