
 

 

 
 
Kansliavdelningen 
Magda Gyllenfjell,  
magda.gyllenfjell@uppvidinge.se 

KALLELSE 
Sida 

1(2) 

Datum 

2018-06-19 
 

  

 

Kommunfullmäktige 

kallas härmed till sammanträde tisdagen den 26 juni 2018 klockan 18:30 i 

Folkets hus, Fröseke för att behandla följande ärenden: 

 Upprop 

 Val av justerare 

Ärende Anteckningar 

1.  Allmänhetens frågestund  

Dnr 2017-000434  

 

2.  Information från revisorerna  

Dnr 2018-000232  

Presenteras på sammanträdet.  

3.  Årsredovisning VoB Kronoberg år 2017 

Dnr 2018-000225  

KS 2018-06-12 § 97 

4.  Handlingsplan för intern kontroll 2018 

Dnr 2018-000015  

KS 2018-06-12 § 99 

5.  Budgetförutsättningar för 2019-2021 

Dnr 2018-000194  

KS 2018-06-12 § 102 

6.  Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 

(socialkontor) 

Dnr 2017-000392  

KS 2018-06-12 § 105 

7.  Revidering av reglemente för 

kommunstyrelsen 

Dnr 2018-000011  

KS 2018-06-12 § 131 

8.  Ändring av förbundsordning för 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Dnr 2018-000139  

KS 2018-06-12 § 107 

9.  Höglandets Räddningstjänstförbund 

Dnr 2018-000177  

KS 2018-06-12 § 108 

10.  Svar på motion om parkering på kommunal 

mark 

Dnr 2017-000418  

KS 2018-06-12 §115 
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Ärende Anteckningar 

11.  Svar på motion om viltstängsel utmed större 

vägar i Uppvidinge kommun 

Dnr 2017-000372  

KS 2018-06-12 §116 

12.  Svar på motion om Förbättrad integration via 

samverkan 

Dnr 2017-000190  

KS 2018-06-12 § 117 

13.  Svar på motion om att se över utbetalning av 

försörjningsstöd 

Dnr 2017-000191  

KS 2018-06-12 § 118 

14.  Svar på motion om vuxenutbildning 

Dnr 2017-000193  

KS 2018-06-12 §121 

15.  Svar på motion om upphävande av LOV ( 

Lagen om valfrihet) inom äldreomsorgen 

Dnr 2017-000367  

KS 2018-06-12 § 122 

16.  Svar på motion om en tryggare kommun 

Dnr 2017-000373  

KS 2018-06-12 § 123 

17.  Svar på motion om utsläpp av växthusgaser 

Dnr 2017-000410  

KS 2018-06-12 § 124 

18.  Anmälan av motion om feriepraktik för 

ungdomar som gått ut årskurs 9 

Dnr 2018-000219  

Inkom 2018-05-29 

19.  Anmälan av motion om solceller på skolor  

Dnr 2018-000231  

Inkom 2018-06-19 

20.  Meddelande till kommunfullmäktige 2018 

Dnr 2018-000063  

./. 

 

Ingrid Hugosson (C) 

ordförande 

Magda Gyllenfjell 

Nämndssekreterare/Administrativ chef 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 97 Dnr 2018-000225  

Årsredovisning VoB Kronoberg år 2017 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna årsredovisningen för VoB 

Kronoberg år 2017.                   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har upprättat årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 94 

tusen kronor. 

Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning 2017. 

Revisorerna finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är 

rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrkeer att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.             

Beslutsgång 

                

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg, Årsredovisning 2017       

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Ajournera mötet för kaffe klockan 14:29 -14:42 
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Årsredovisning VoB Kronoberg år 2017 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Föreslå kommunfullmäktige 

1. Bevilja kommunalförbundet VoB Kronoberg ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017. 

2. Godkänna kommunalförbundet VoB Kronobergs årsredovisning 

2017. 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet VoB Kronoberg har upprättat årsredovisning för 

verksamhetsåret 2017. Det ekonomiska resultatet visar ett överskott på 94 

tusen kronor. 

Revisorerna har granskat kommunalförbundets årsredovisning 2017. 

Revisorerna finner att verksamheten har skötts på ett ändamålsenligt och 

från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, att räkenskaperna är 

rättvisande och att den interna kontrollen har varit tillräcklig. 

Revisorerna tillstyrkeer att förbundsdirektionen beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2017 och att kommunalförbundets årsredovisning 

godkännes.  

Beslutsunderlag 

VoB Kronoberg, Årsredovisning 2017  

Beslutet skickas till 

VoB Kronoberg   

 

 

Ekonom 

Jens Mortensen 
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§ 99 Dnr 2018-000015  

Handlingsplan för intern kontroll 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige godkänna handlingsplanerna för intern 

kontroll 2018 för nämnder och styrelser            

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 anta en plan för granskning och uppföljning av den 

interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag, utom Lönenämnden, har 

överlämnat handlingsplan för 2018. Lönenämnden kommer att besluta om 

sin handlingsplan vid nästkommande sammanträde.    

Beslutet skickas till 

Efter Kommunfullmäktiges beslut, till samtliga nämnder och bolag              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag 

till beslut och finner kommunstyrelsen besluta så.                  

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för intern kontroll 2018 för:  

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Uppvidingehus AB 

UppCom AB    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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Handlingsplan för intern kontroll 2018 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Föreslå Kommunfullmäktige godkänna handlingsplanerna för intern 

kontroll 2018 för nämnder och styrelser  

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 anta en plan för granskning och uppföljning av den 

interna kontrollen. Samtliga nämnder och bolag, utom Lönenämnden, har 

överlämnat handlingsplan för 2018. Lönenämnden kommer att besluta om 

sin handlingsplan vid nästkommande sammanträde.   

Beslutsunderlag 

Handlingsplan för intern kontroll 2018 för:  

Kommunstyrelsen 

Barn- och utbildningsnämnden 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnadsnämnden 

Uppvidingehus AB 

UppCom AB  

Beslutet skickas till 

Efter Kommunfullmäktiges beslut, till samtliga nämnder och bolag   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 

 



  

2017-12-05  

Intern kontrollplan för 2018  

 

  
Barn- och utbildningsförvaltningen 

 
 

Granskningsområde Riskbild Riskbedömning Åtgärd Omfattning Ansvarig Rapportering 
till  

Rapportering 
till BUF 

Olaga hot mot 
barn/elever och lärare 

Hot mot 
barn/elever och 
lärare.  
 
Bryter mot 
skolplikten.  

Otrygg 
arbetsmiljö.  
 
Negativ inverkan 
på elevers 
skolsituation. 

Ökad 
vaksamhet.  
 
Iakttagande 
av antagna 
rutiner.  

Kontinuerlig 
genomgång mellan 
personal och 
rektor/förskolechef.  
 
Analys av 
trygghetsenkäten.  

Förskolechef 
samt rektor.  

Förvaltningschef 15 oktober 
2018 

Stöd för elever med hög 
frånvaro 

Elever tar inte 
del av 
undervisningen 

Avsaknaden av 
betyg.  
 
Stark ohälsa. 

Iakttagande 
av gällande 
rutiner kring 
skolplikt och 
främjande av 
närvaro.  

Genomförs i 
grundskola och 
gymnasium. 

Rektor Förvaltningschef 15 oktober 
2018 

Obehöriga vistas i 
skolans lokaler 

När det finns 
integrerade 
bibliotek i 
grundskolan 
finns risk att 
obehöriga vistas 
i skolans lokaler. 

Stöld av skolans 
egendom, t.ex. 
datorer.  
 
Förstörelse, hot 
och våld mot 
personal och 
elever, 
kidnapping.  

 Utredning av 
Uppvidingehus för 
att se över 
möjligheter till 
förändring av 
entréerna.  

Förvaltningschef Förvaltningschef 2018 
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§ 122 Dnr 2017-000196  

Rutin för intern kontroll 2017 
Barn- och utbildningsnämndens beslut 
Barn- och utbildningsnämnden godkänner de bifogade beslutsunderlagen; 
Granskningsrapport intern kontroll 2017 och Intern kontrollplan för 2018.  

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.  

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

Ordförande finner genom acklamation att barn- och utbildningsnämnden 
beslutat i enlighet med barn- och utbildningsförvaltningens förslag till 
beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av förvaltningskoordinatorn, 2017-12-06 
Granskningsrapport intern kontroll 2017 
Intern kontrollplan för 2018 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp 
Förvaltningschef barn- och utbildningsförvaltningen 
  

 



Internkontroll AB Uppvidingehus 2018 
Granskningsområde Riskbildning Riskbedömning Åtgärd/kontrollmoment Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras när 

Ventilation Om ventilation ej 
fungerar korrekt kan 
det innebära ohälsa 
och försämrad 
boende- och 
verksamhetsmiljö 

Våra lokaler och 
bostäder blir 
mindre attraktiva. 
Hyresgästerna 
drabbas av 
ohälsa. 
Kostnadsökningar 
vid ineffektiv 
drift. 

Rutiner/funktionskontroller/
uppföljningar mellan OVK-
besiktningar.  

Samtliga 
fastigheter med 
verksamheter 
eller boende i. 

RA RG september 2018 

Samarbete 
lokalvård och 
fastighetsskötsel 
kring renoverings- 
och driftsfrågor 

Att vi missar enkla 
förbättringsåtgärder/ 
renoveringsbehov. 
 

Att fastigheterna 
ej uppfyller de 
arbetsmiljökrav 
som finns. Att 
skador uppstår 
som vi kunnat 
undvika. 
 

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/underhålls
ansvarig. Skapa bra rutiner. 

Verksamhetslok
aler. 
 

SD/RA RG september 2018 

Introduktion av 
Tillfällig arbetskraft 
(minderåriga) 

I brist på bra 
introduktion finns risk 
att personen blir 
osäker i sitt arbete. 

Kan ske skador 
och personen 
utför 
arbetsuppgifter 
man inte får. 

Se över rutiner vid 
anställning, introduktion och 
handledning. Vilken 
handledarinformation ska 
ges?  

Hela företaget SD/RA RG juni 2018 

 

  



Internkontroll AB Uppvidingehus 2018 
Granskningsområde Riskbildning Riskbedömning Åtgärd/kontrollmoment Omfattning Ansvarig Rapporteras till Rapporteras när 

Inköp under 
direktupphandlin
gsgräns 

Har idag rutiner för 
dessa inköp. Behöver 
de förbättras? 

Om vi inte jämför 
priser och har bra 
rutiner kan det 
leda till för höga 
kostnader. 

Se över rutiner vid inköp upp 
till direktupphandlingsgräns 
och ev. förtydliga dessa. Hur 
sparar vi underlaget? Hur 
följer vi upp? 

Hela företaget RG RG September 2018 

Trakasserier Sjukskrivningar, dåligt 
rykte för företaget, 
försämrat samarbete. 
Personal känner sig 
otrygg och kränkta. 
Lägre arbetsglädje och 
effektivitet. 

Bedömningen är 
att viss risk finns i 
alla 
organisationer 
och att vi ska 
förbygga och ha 
nolltolerans mot 
trakasserier. 

Lägga vikt vid frågan på 
medarbetarsamtal. Kontroll i 
medarbetarundersökning. 
Information/Föreläsningar/ 
Teamövningar 

Hela företaget SD/RA/AJ RG November 2018 
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§ 102 Dnr 2018-000194  

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige: 

1. Anta budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020-

2021 enligt upprättat förslag 

2. Uppdra åt kommunchefen att senast i april 2019 föreslå 

kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och ytterligare 12 

miljoner kronor för 2021. 

3. Godkänna protokollsanteckning från Kent Helgesson (-) i protokollet.      

Protokollsanteckning 

Kent Helgesson (-):I likhet med föregående år föreslås att 

kommunfullmäktige tilldelar verksamheten ekonomiska ramar utan 

kunskap om dessa motsvarar kommunens ställda verksamhets- och 

kvalitetskrav. Kvalitet, verksamhetsomfattning och ekonomiska resurser 

har ett samband. Hade varit önskvärt om verksamhetens egna 

kostnadsberäkningar/förslag utgjort underlag i budgetprocessen. 

Avvikelser och ev. nödvändiga ställningstaganden hade då tidigt 

kunnat konsekvensbeskrivas. Nu blir uppdraget åter att inrätta en 

verksamhet inom den tilldelade ramen vars effekter vi känner till med 

tilläggsanslag och återkommande minusresultat.       

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på 

budgetförutsättningar för åren 2019 – 2021. Förslaget utgår från oförändrad 

skattesats samt en befolkningsökning på 225 personer för perioden. 

Förslaget innebär även att det negativa balanskravsresultatet från 2017 

återställs fullt ut år 2020.  För att uppnå det av Kommunfullmäktige 

beslutade målet om genomsnittligt årligt positivt resultat om sex miljoner 

kronor krävs det att kommunens kostnader sänks med 20 miljoner kronor 

fram till budgetår 2021.    

Budgetberedningen har enats om att ge kommunchefen i uppdrag att senast 

i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 

och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021. Kommunchefen får vidare i 

uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika 

förvaltningar. Efter valet ska gruppen kompletteras med politiker.  
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Av beslutsunderlaget Budgetförutsättningar för budget 2019 och 

verksamhetsplan 2020-2021 framgår förslag på budgetramar för samtliga 

nämnder.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-05-30 

Budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021       

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (-): lämnar in en protokollsanteckning.  

Åke Carlson (C): bifall till budgetberedningens förslag till beslut.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan godkänna Kent Helgessons (-) 

protokollsanteckning till protokollet och finner kommunstyrelsens 

godkänna det. Protokollsanteckningen ska lämnas in till sekreteraren innan 

justering.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

budgetberedningens förslag till beslut med bifall från Åke Carlson (C) och 

finner kommunstyrelsen besluta så.                      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-05-30 

Budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Ekonomiavdelningens förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige: 

1. Anta budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 

2020-2021 enligt upprättat förslag 

2. Uppdra åt kommunchefen att senast i april 2019 föreslå 

kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 och 

ytterligare 12 miljoner kronor för 2021  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens budgetberedning har utarbetat förslag på 

budgetförutsättningar för åren 2019 – 2021. Förslaget utgår från oförändrad 

skattesats samt en befolkningsökning på 225 personer för perioden. 

Förslaget innebär även att det negativa balanskravsresultatet från 2017 

återställs fullt ut år 2020.  För att uppnå det av Kommunfullmäktige 

beslutade målet om genomsnittligt årligt positivt resultat om sex miljoner 

kronor krävs det att kommunens kostnader sänks med 20 miljoner kronor 

fram till budgetår 2021.    

Budgetberedningen har enats om att ge kommunchefen i uppdrag att senast 

i april 2019 föreslå kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor för 2020 

och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021. Kommunchefen får vidare i 

uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika 

förvaltningar. Efter valet ska gruppen kompletteras med politiker.  

Av beslutsunderlaget Budgetförutsättningar för budget 2019 och 

verksamhetsplan 2020-2021 framgår förslag på budgetramar för samtliga 

nämnder.   

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-05-30 

Budgetförutsättningar för budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021  

Beslutet skickas till 

Beslut inklusive beslutsunderlag skickas till samtliga kommunens nämnder 

och bolag samt till revisorerna   

 

 

Ekonomichef 

Silja Savela 
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BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR BUDGET 2019 och VERK-

SAMHETSPLAN 2020-2021 

 
INLEDNING 

I december 2015 beslutade budgetberedningen att senarelägga budgetprocessen så att budgetförut-

sättningarna fastställs i juni och budget- och verksamhetsplanen i november. Anledningen till senare-

läggningen var den stora osäkerheten om de ekonomiska förutsättningarna inför budget- och planpe-

rioden. Osäkerheten i förutsättningarna är fortfarande stor. Osäkerheten finns på många plan, bland 

annat i utvecklingen av skatteunderlaget samt kostnads- och befolkningsutvecklingen.  

 

De ekonomiska förutsättningarna för budget- och planperioden är tuffa. Kostnadsutvecklingen de 

senaste åren, i kombination med kraftigt minskade statsbidrag för kommande år, innebär att det finns 

behov av kostnadssänkande åtgärder på 20 miljoner kronor fram till år 2021.   

 

Budgetberedningen har enats om att ge kommunledningsförvaltningen i uppdrag att ta fram förslag 

på åtgärder som minskar kommunens kostnader med 20 miljoner kronor fram till år 2021. Kommun-

chefen får i uppdrag att bilda en arbetsgrupp bestående av tjänstemän från olika förvaltningar. Efter 

valet ska gruppen kompletteras med politiker. Uppdraget ska vara genomfört sista april 2019, så att 

åtgärderna kan implementeras inför arbetet med budgetförutsättningar för åren 2020 – 2022.  

 

ÅRETS PROCESS VID FRAMTAGANDE AV BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Kommunens budgetberedning påbörjade arbetet med framtagande av budgetförutsättningar i slutet 

av februari. Nämnderna fick i uppdrag att till budgetberedningen i maj presentera vilka åtgärder som 

nämnderna behöver vidta för att uppnå budget i balans utifrån tidigare beslutade budgetramar för 

2019 och 2020.  Budgetberedningen träffade samtliga nämnder i maj och diskuterade behov och förut-

sättningar för de kommande åren. Budgetberedningen har därefter träffats två gånger för genomgång 

av underlag och för att ta ställning till vilka budgetförutsättningar som ska gälla för budget- och plan-

perioden.  

 

TIDPLAN 

 Juni  Beslut om budgetförutsättningar i Kommunfullmäktige  

 Oktober Nämnderna beslutar om budget- och verksamhetsplan  

 November Beslut i kommunstyrelse och Kommunfullmäktige  

 

  

OMVÄRLDSBEVAKNING 

Konjunkturen i Sverige är mycket stark. BNP i världen beräknas öka med kraftiga 3,9 procent i år och 

nästan lika mycket nästa år. Även i EU är tillväxten starkare än den varit hittills under återhämtnings-

fasen efter den senaste finanskrisen. Läget i världen är samtidigt osäkert och utvecklingen kan ta olika 

inriktningar. Brexit kan komma att påverka den ekonomiska utvecklingen, liksom USA:s handelspoli-

tik. Konflikthärdar i Mellanöstern, Asien och Afrika påverkar den geopolitiska och ekonomiska situat-

ionen i världen.  

 

Sverige har haft många år med stark ekonomisk tillväxt och ligger före EU i konjunkturcykeln. Här är 

högkonjunkturen påtaglig och arbetskraftsbristen är stor, främst inom offentlig sektor. Bristen på ar-

betskraft är en starkt begränsande faktor för fortsatt tillväxt. Sveriges Kommuner och Landsting, SKL, 

räknar med att skatteintäkterna i kommuner, landsting och regioner kommer att öka betydligt lång-

sammare de kommande åren än de har gjort de gångna åren. Orsaken är främst att antalet arbetade 
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timmar inte kommer att kunna fortsätta öka i samma takt som hittills. Skatteunderlagsutvecklingen 

bedöms till 3,2 procent 2019, 3,1 procent 2020 och 3,7 procent 2021.   

 

Trots en ihållande och stark sysselsättningsökning sjönk inte arbetslösheten till lägre än 6,5 procent 

sista kvartalet 2017. Orsaken var att också befolkningen och arbetskraftsdeltagandet växte snabbt. 

Under 2018 beräknas en långsammare ökning av arbetskraften, vilket i sin tur innebär att arbetslös-

heten kan minska till 6,1 procent mot slutet av året, för att sedan börja öka till 6,6 procent fram till år 

2021.   

 

Kommunsektorn har de senaste åren haft starka ekonomiska resultat. Trots de starka resultaten har 

det finansiella sparandet i kommunerna varit negativt. Det innebär att kommunerna har använt mer 

pengar än de har fått in, på grund av den höga investeringstakten, som år 2020 beräknas vara dubbelt 

så hög som den var 2008. Det har också lett till att kommunernas lån har ökat med 26 procent sedan 

2012.  

 

Välfärden har stora investerings- och rekryteringsbehov. De stora kullarna under 1940-talet gör att 

andelen äldre i befolkningen nu ökar. Genom höga födelsetal och invandring ökar dessutom andelen 

barn och unga. Infrastrukturen byggdes till stora delar under 1960-1980 talen och står nu inför bety-

dande restaurerings- och nybyggnationsbehov. I kombination med ett stort mottagande av asylsö-

kande, framförallt under 2015, bidrar detta till att de demografiskt betingade behoven och investe-

ringsbehoven nu och under några år framöver kommer att vara mycket höga. Det höga demografiska 

trycket kommer främst från att antalet barn, unga och äldre ökar snabbt, samtidigt som andelen i ar-

betsför ålder ökar betydligt långsammare. Det sker samtidigt som en stor grupp går i pension. Inom 

kommunerna syns det främst i bristen på pedagogisk personal, samhällsbyggnadsteknisk personal 

och socialsekreterare.  

 

Inför de utmaningar vi har framför oss kommer det att krävas att kommuner, regioner och landsting 

bedriver verksamheten på ett helt annat sätt än idag. Utvecklingen pågår redan i sektorn, men det 

kommer att krävas mer utveckling och förändring kommande år då förväntningarna på välfärden 

fortsätter att öka.  
Källa: SKL 

 

 

BUDGETFÖRUTSÄTTNINGAR 

Inför budget- och planperioden 2019-2021 finns från räkenskapsår 2017 ett negativt balanskravsresul-

tat på 1,1 miljoner kronor. Resultatprognosen för 2018 innebär ytterligare underskott på närmare 8 

miljoner kronor som ska återställas inom tre år. De budgeterade resultatnivåerna för 2019 – 2021 inne-

bär att de negativa balanskravsresultaten återställs fullt ut 2021.  

 

Skattesats 

Skattesatsen under planperioden är oförändrad, 21,61. Under 2015 sänktes skatten med 39 öre till följd 

av skatteväxling för bland annat kollektivtrafik.  

 

Befolkningsutveckling 

Befolkningen den 1:a november 2017 var 9 559 invånare, en ökning med 116 personer i förhållande till 

samma period året innan. På Migrationsverkets anläggning i kommunen har det de senaste åren fun-

nits många personer med uppehållstillstånd utan kommunplacering. I väntan på kommunplacering 

folkbokförs dessa personer i kommunen. Sedan januari 2017 har antalet minskat från 139 till 17 perso-

ner den 1:a maj 2018. Antalet kommunmottagna nyanlända personer var 164 under 2017, en minsk-

ning med 22 i förhållande till 2016. Under årets tre första månader har mottagandet av nyanlända 

minskat, en halvering i förhållande till 2016 och 2017.  

 

För planperioden sker en beräknad ökning av befolkningen med 225 personer, 75 personer per år. Den 

sista mars 2018 var antalet invånare i kommunen 9 545, vilket innebär att för att uppnå prognosnivån, 

behöver antalet invånare öka med 89 personer fram till 1:a november 2018.  Vid beräkning av befolk-
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ningsförändringar har hänsyn tagits till det planerade tillskottet av nya lägenheter i Uppvidingehus 

AB:s regi. Fram till 1:a november 2018 beräknas antalet hyreslägenheter att öka med ett 30 tal.  

  

2016 9 443 personer   

2017 9 559 personer   

2018 9 634 personer   

2018 9 709 personer 

2019 9 784 personer 

 

Finansiering 

De externa finansieringskällorna är i första hand skatteintäkter och statsbidrag. I kommunens budget-

arbete används de prognoser över skatter och generella statliga bidrag som tas fram av Sveriges 

Kommuner och Landsting. Fortlöpande förändringar av dessa prognoser under året ska inte ge an-

ledning till några ändringar av de anslagsnivåer som fastställs av kommunfullmäktige. 

 

Under 2017 beslutade regeringen om ett tillskott till kommuner och landsting på 10 miljarder kronor. 

Medlen fördelas till kommunerna utifrån tre principer: andel asylsökande, andel nyanlända samt an-

tal invånare i kommunerna. Ersättningen viktas så att de första åren fördelas en större del utifrån flyk-

tingvariablerna, de kommande åren minskar viktningen successivt och från och med år 2021 sker för-

delningen enbart per invånare. För Uppvidinge kommun innebär det ett tillskott för åren 2017 och 

2018 på 21 miljoner kronor. Prognosen för 2019 är 17 miljoner kronor, för 2020 14,3 miljoner kronor 

och för 2021 6,6 miljoner kronor. Den pågående avvecklingen av asylboenden i kommunen kommer 

med stor sannolikhet att ge avvikelse i förhållande till prognosen.  

 

 
 

Positivt inför 2019 är att intäkterna från kostnadsutjämningen ökar med 7,8 miljoner kronor.  

 

Interna mellanhavanden  

En del av kommunens verksamheter bedrivs av andra intressenter för Uppvidinge Kommuns räk-

ning.  

 

Uppvidingehus Fastighetsförvaltning och lokalvård 

UppCom  Bredband, IT och telefoni 

RÖK  Räddningstjänsten i Östra Kronoberg 

HUL  Lönesamverkan i Högsby, Uppvidinge och Lessebo 

 

För dessa verksamheter samt kommunens kostorganisation, gäller grundprincipen att tjänsterna ut-

förs till självkostnadspris. Undantag för denna regel är bredbandsverksamheten där hänsyn till kom-

mersiella intressen beaktas. Avtalet med UppCom, avseende IT och telefoni är uppsagt, förhandlingar 
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om nytt avtal pågår. Kommunen har begärt utträde ur kommunalförbundet Räddningstjänst Östra 

Kronoberg, RÖK. Utredning om framtida tillhörighet av räddningstjänsten pågår.  

 

Arbetsgivareavgift 

Kommunen följer riktlinjer av SKL. Inför 2019 är prognosen en oförändrad arbetsgivaravgift.  

 

Pensionskostnad 

Förändring av pensionsskuld följer Skandias prognos.  

 

Kapitalkostnad 

Varje investering får konsekvenser för driftplanen i form av kapitalkostnader. Avskrivning är bero-

ende av den ekonomiska livslängden och internräntan på beslutad procentsats. Inför 2017 sänktes 

internräntan från 5 till 2,5 procent. Kapitalkostnaderna belastar driftbudgeten månaden efter färdig-

ställande. 

 

Taxor och avgifter 

Förslaget till taxor och avgifter skall redovisas som en separat del av verksamhetsplanen. Viktigt är att 

intäkterna når upp till den nivå som fastställts för att klara beslutad kostnadstäckningsgrad. Det gäller 

till exempel VA- och renhållningsverksamheten som skall ha full kostnadstäckning. 

 

Investeringsbudget 

Den långsiktiga ambitionen är att de årliga investeringarna ska täckas av avskrivningarna och årets 

resultat. Beslutade investeringsnivåer för 2018 – 2020 uppgår till cirka 110 miljoner kronor, vilket in-

nebär att ambitionsnivån inte uppnås. Inför budget- och planperioden 2019- 2021 bedöms investe-

ringsnivån vara fortsatt högt. 

 

GOD EKONOMISK HUSHÅLLNING 

Ekonomisk hushållning handlar om att styra ekonomin både i ett kortare och ett längre tidsperspek-

tiv. Om kostnaderna i ett längre perspektiv överstiger intäkterna innebär det att kommande generat-

ioner får betala för denna överkonsumtion. Normalt sett ska ekonomin visa på ett positivt resultat på 

en nivå som gör att förmögenheten inte urholkas av inflation eller för låg finansieringsgrad.  

 

Under 2013 har kommunfullmäktige beslutat om riktlinjer för god ekonomisk hushållning. Av riktlin-

jerna framgår att kommunfullmäktige, i samband med beslut om budget, ska fastställa mål för god 

ekonomisk hushållning i tre kategorier: 

 

 Finansiella mål 

 Kommungemensamma personalmål 

 Nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning. 

 

De finansiella målen ska anges även för ett längre perspektiv än budgetperioden. En ny målstruktur är 

planerad att införas inför budget 2019, beslut ska fattas senast i november. I arbetet med framtagande 

av budgetförutsättningarna har budgetberedningen utgått ifrån de finansiella målen som är beslutade 

för budget- och planperioden 2018-2020.  

 

Finansiella mål 

Kommunen skall under planperioden använda sig av fyra övergripande nyckeltal för att styra den 

ekonomiska utvecklingen. 

 

Resultat efter finansnetto: 

 Årets resultat ska vara positivt 

 Genomsnittligt årligt resultat över en sjuårsperiod: 6 miljoner kronor 
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Finansieringsgrad av investeringar: 

 Över en sjuårsperiod ska investeringarna täckas av avskrivningar och årets resultat 

 

Soliditet 

 Minst 50 procent soliditet på balansdagen 

 

Verksamhetsmålen för god ekonomisk hushållning kommer att tas fram parallellt med budgetarbetet 

och beslutas av Kommunfullmäktige i november.  

 

 RESULTATUTJÄMNINGSRESERV 

Kommunfullmäktige har under 2013 skapat en resultatutjämningsreserv och i riktlinjerna för god 

ekonomisk hushållning fastställt när och hur medel från resultatutjämningsreserven kan användas. 

Riktlinjerna har reviderats under 2016. Under budget- och planperioden 2019 – 2021 beräknas inga 

nya medel tillföras till reserven och inga medel användas från reserven. Under pågående budgetår 

kan förändringar beslutas av kommunstyrelsen om förutsättningarna enligt riktlinjerna för avsättning 

eller utnyttjande uppfylls.  

 

           ANSLAGSNIVÅ 

Varje nämnd har ett ansvar att presentera ett budgetförslag som bygger både på realism, och ett an-

svarstagande för att kommunens ekonomiska situation långsiktigt ska vara stabil. De anslagsramar 

som fastställts innebär ett fortsatt förändringstryck för de olika nämnderna, men på en nivå som har 

bedömts vara möjlig att uppnå. Nedan presenteras respektive nämnds budgetram för perioden. In-

täktsökningar har beräknats med 1,5 procent och kostnadsökningar med 2 procent.  

 

Kommunstyrelse   2019 2020 2021 

Ingångsvärde   93 156 95 426 96 019 

Intäktsuppräkning   - 598 - 75 - 1 440 

Uppräkning övriga kostnader   1 368 868 2 223 

Tillskott i ram, ramförslag 2019-2021   2 000     

Neddragning i ram, budgetbeslut 2018-2020 -500 -200 0 

Budgetram   95 426 96 019 96 802 

Förändring   2 270 593 783 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsmedel 

3 mån 2018 samt ansvarsförändring avseende färdtjänst 

     

I förhållande till tidigare beslutad budgetram för 2019 och 2020 får kommunstyrelsen ett tillskott på 2 

miljoner kronor, främst för att täcka förlust av intäkter i samband med avyttring av industrilokal un-

der 2018.  

 

 

Barn- och utbildningsnämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   224 899 230 999 233 836 

Intäktsuppräkning   -216 -174 -455 

Uppräkning övriga kostnader   2 016 2 011 2 494 

Tillskott i ram, budgetbeslut 2018-2020 1 500 1 000 0 

Tillskott i ram, ramförslag 2019-2021   2 800 0 1 000 

Budgetram   230 999 233 836 236 875 

    6 100 2 837 3 039 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsme-

del 3 mån 2018 

 

I förhållande till tidigare beslutad budgetram för 2019 och 2020 får barn- och utbildningsnämnden ett 

tillskott på 2,8 miljoner kronor, främst som kompensation för ökat antal barn och elever.  
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Socialnämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   224 636 228 837 228 865 

Intäktsuppräkning   278 -259 -394 

Uppräkning övriga kostnader   823 1 387 1 549 

Tillskott i ram, ramförslag 2019-2021   4 600 -300 -300 

Neddragning i ram, budgetbeslut 2018-2020 -1 500 -800 0 

Budgetram   228 837 228 865 229 720 

Förändring   4 201 28 855 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsme-

del 3 mån 2018 samt ansvarsförändring avseende färdtjänst 

 

I förhållande till beslutad budgetram för 2019 och 2020 får socialnämnden ett tillskott på 4,6 miljoner 

kronor för 2019, tillskottet minskas med 300 tusen kronor 2020 och 2021. Tillskottet är främst till följd 

av nämndens ekonomiska situation under 2018. Nämnden arbetar med åtgärdsplan för att komma i 

balans med ekonomin, bedömningen är att inför 2019 är det inte möjligt att få ner kostnadsnivån uti-

från tidigare planering. Under 1,5 år förstärks nämndens budgetram med medel för en verksamhets-

utvecklare som ska genomföra genomlysning verksamheterna. Tjänsten finansieras genom minskat 

anslag för centrala medel för omstrukturering. 

 

Miljö- och byggnadsnämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   4 300 4 265 4 250 

Intäktsuppräkning   -39 -39 -40 

Uppräkning övriga kostnader   24 24 24 

Tillskott i ram, förslag 2019-2021   120 500 -500 

Neddragning i ram   -140 -500 0 

Budgetram   4 265 4 250 3 734 

Förändring   -35 -15 -516 

Ingångsvärde 2019 är beslutad budget 2018 inklusive tillförda löneökningsme-

del 3 mån 2018 

 

Miljö- och byggnadsnämnden tillförs 120 tusen kronor från och med 2019 till följd av byte av verk-

samhetssystem. Den tidigare beslutade personalförstärkningen för 2018 och 2019 förlängs med ytterli-

gare ett år.  

 

Lönenämnd   2 019 2020 2021 

Ingångsvärde   0 0 0 

Intäktsuppräkning   -71 -71 -71 

Uppräkning övriga kostnader   71 71 71 

Budgetram   0 0 0 

Förändring   0 0 0 

 

Lönenämndens kostnader ska täckas av intäkter från de ingående kommunerna.  

 
Sammanställning, nämndernas budgetram 

 
Nämnd/år   2018 2 019 2020 2021 

Kommunstyrelsen   93 156 95 426 96 019 96 802 

Barn- och utbildningsnämnden   224 899 230 999 233 836 236 875 

Socialnämnden    224 636 228 837 228 865 229 720 

Miljö- och byggnadsnämnden   4 300 4 265 4 250 3 734 

Lönenämnden   0 0 0 0 

Total   546 991 559 527 562 970 567 131 

Förändring, tkr     12 536 3 443 4 161 

Förändring, %     2,3 0,6 0,7 
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Centralt budgeterade medel 2018 - 2021 

Från och med 2018 budgeteras löneökningsmedlen centralt och fördelas ut till respektive nämnd efter 

genomförd lönerevision. För perioden har 3 % avsatts årligen. Övriga medel som finns i den centrala 

budgeten är:  

 

            

Centrala medel   2018 2 019 2020 2021 

Omstrukturering   1 000 400 700 1 000 

Omställning       -8 000 -20 000 

Kompetensutv/Personalförs   1 500 1 500 1 500 1 500 

Kvalitetshöjande insatser   700 500 500 500 

Ökade kapitalkostnader   1 000 1 277 2 057 2 657 

Budgetram   4 200 3 677 -3 243 -14 343 

Förändring     -523 -6 920 -11 100 

 

För att komma i ekonomisk balans, finns i budgeten krav på kostnadssänkningar med 8 miljoner kro-

nor för 2020 och ytterligare 12 miljoner kronor för 2021. 
 

RESULTATNIVÅ 

 

För Uppvidinge kommun medför detta följande resultatplan;   

 

R E S U L T A T P L A N 2018 2019 2020 2021 

          

Verksamhetens intäkter 133 396 133 709 133 941 135 875 

          

Verksamhetens kostnader -677 789 -699 968 -708 911 -714 459 

          

Avskrivning av anläggningstillgångar -22 690 -22 704 -23 436 -24 170 

          

TOTALA NETTOKOSTNADER -567 083 -588 963 -598 406 -602 754 

          

Kommunens skatteintäkter 392 094 406 972 419 589 435 113 

          

Inkomstutjämning 127 119 129 105 131 906 135 440 

Kostnadsutjämning 16 959 24 779 24 972 25 164 

          

Regleringspost -558 918 2 340 2 778 

          

Regleringspost, generell del av "10 

mdr" 2 000 3 320 4 640 6 630 

Vår del av "10 mdr till välfärden" 19 200 13 940 9 680 0 

          

Kommunal LSS-utjämning -6 833 -6 429 -6 479 -6 529 

Kommunal fastighetsavgift 17 552 16 558 16 558 16 558 

Finansnetto 200 200 200 200 

          

RESULTAT EFTER FINANSNETTO 650 400 5 000 12 600 

Återställning av balanskravet -7 600 400 5 000 3 300 
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Målet om positivt årligt resultat uppnås varje år.  Målsättningen om att det genomsnittliga resultatet 

om 6 miljoner kronor under en sjuårsperiod uppnås inte för åren 2015 – 2021, men resultaten för åren 

2019 – 2021 medför ett genomsnittligt resultat om 6 miljoner kronor per år för perioden. Omställ-

ningsarbetet som ska påbörjas i höst syftar till att de kommande åren, även efter år 2021 ska generera 

årliga resultat så att både det kortsiktiga och långsiktiga resultatmålet uppnås.  
 

2018-05-30 

 

Silja Savela 

Ekonomichef 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

§ 105 Dnr 2017-000392  

Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Föreslå kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut om att 

UppvidinegHus AB  ska förvärva aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 

72:1 AB.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt UppMod AB att förvärva 

aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull 

Förvaltning AB.                   

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige beslutade 2017-12-19 § 144 att: 

Uppvidingehus AB i uppdrag att förvärva aktierna i fastighetsbolaget 

Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull Förvaltning AB till en köpeskilling av 

högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt) 

UppvidingeHus AB har 2018-02-14 beslutat att föreslå kommunfullmäktige 

besluta uppdra åt UppMod AB ska utföra köpet, vilket inte är möjligt.          

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C):  

1. Föreslå kommunfullmäktige upphäva tidigare beslut om att 

UppvidingeHus AB  ska förvärva aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 

72:1 AB.  

2. Föreslå kommunfullmäktige att uppdra åt UppMod AB att förvärva 

aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull 

Förvaltning AB.  

Åke Axelsson (S): Bifall till Patrik Davidssons (C) förslag till beslut. 

Christina Lindqvist (KD): Bifall till Patrik Davidssons (C) förslag till beslut. 

Ajournera mötet klockan 15:39 – 15:40 för att uppta ett styrelsemöte för Uppmod 

AB.        

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Patrik 

Davidssons (C) förslag till beslut med bifall från Åke Axelsson (S) och 

Chistina Lindqvist (KD) och finner kommunstyrelsen besluta så.                

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag UppvidingeHus AB 2018-02-14  



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Protokollsutdrag kommunfullmäktige 2017-12-19 § 144        

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

  

 









 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(2) 

Sammanträdesdatum 

2017-12-19 
 

 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     

 

§ 144 Dnr 2017-000392  

Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ge Uppvidingehus AB i uppdrag att förvärva aktierna i fastighetsbolaget 

Lenhovda 72:1 AB av Anders Koskull Förvaltning AB till en köpeskilling av 

högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt).  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en 

plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för 

socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade 

socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner 

kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5 

miljoner kronor.  Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet 

om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av 

Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna 

beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för 

Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 

där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet 

för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt. 

Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten 

Uppvidinge Lenhovda 72:1 och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal. 

Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus 

studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning 

kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.  

Köp av fastighet 

Utredningar har mynnat i förslaget att köpa fastigheten Uppvidinge 

Lenhovda 72:1 som en grund för fortsatt utveckling av Socialförvaltningens 

lokalbehov i Lenhovda. Uppvidingehus har fått uppdraget att med denna 

fastighet som utgångspunkt föreslå hur det samlade lokalbehovet för 

Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda inklusive Etableringen kan 

lösas på bästa sätt. 

Fastigheten har ett upprustningsbehov och behov av ombyggnad för 

anpassning till socialförvaltningens verksamhet. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 5 december 2017, § 223, och 

beslutade föreslå kommfullmäktige att ge Uppvidingehus AB i uppdrag att 

köpa bolaget Anders Koskull Förvaltning AB inkluderande fastigheten 
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Uppvidinge Lenhovda 72:1 till en köpeskilling av högst 6,6 miljoner kronor 

(tillkommer ingen stämpelskatt).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (-) och Patrik Davidsson (C) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Rose-Marie Elling (M) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Åke Carlson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 

att kommunfullmäktige istället ger Uppvidingehus AB i uppdrag att 

förvärva aktierna i fastighetsbolaget Lenhovda 72:1 av Anders Koskull 

Förvaltning AB till en köpeskilling av högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer 

ingen stämpelskatt).  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Åke 

Carlsons (C) yrkande.  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Rose-Marie Ellings (M) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Åke Carlsons (C) yrkande.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 223/2017 - Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 

Marknadsvärdering, 2016-07-05 

Förslag till aktieöverlåtelseavtal 

Tjänsteskrivelse av kommunledningsförvaltningschef, 2017-11-24 

Beslutet skickas till 

Kommunledningsförvaltningschef 

Uppvidingehus AB 
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§ 223 Dnr 2017-000392  

Köp av fastigheten Lenhovda 72:1 i Lenhovda 
(socialkontor) 

Kommunstyrelsens beslut 

Kommunstyrelsen föreslår Kommunfullmäktige att ge Uppvidingehus AB i 

uppdrag att köpa bolaget Anders Koskull Förvaltning AB inkluderande 

fastigheten Uppvidinge Lenhovda 72:1 till en köpeskilling av högst 6,6 

miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt).  

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har låtit genomföra en boendeutredning som innehåller en 

plan för särskilt boende, gruppbostäder samt övriga lokaler för 

socialnämndens verksamheter. Med planen som grund äskade 

socialnämnden medel från Kommunstyrelsen om totalt 7,575 miljoner 

kronor inklusive ombyggnad av Smedjan till en uppskattad kostnad av 6,5 

miljoner kronor.  Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade äskandet 

om anpassning av lokalerna på socialkontoret och ombyggnation av 

Smedjan till kommunstyrelsens beredning den 7 augusti. På denna 

beredning beslöts att uppdra till tf förvaltningschef för 

Kommunledningsförvaltningen att se över möjligheten att köpa fastigheten 

där Socialförvaltningen sitter idag och se över hur det totala lokalbehovet 

för Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda kan lösas på bästa sätt. 

Uppvidingehus VD har förhandlat fram ett pris för köp av fastigheten 

Uppvidinge Lenhovda 72:1 och tagit fram ett förslag till överlåtelseavtal. 

Samtidigt har Socialförvaltningen tillsammans med Uppvidingehus 

studerat alternativen för Smedjan och gjort en mer detaljerad utredning 

kring ombyggnationen av Smedjan med en ny kostnadsberäkning.  

Köp av fastighet 

Utredningar har mynnat i förslaget att köpa fastigheten Uppvidinge 

Lenhovda 72:1 som en grund för fortsatt utveckling av Socialförvaltningens 

lokalbehov i Lenhovda. Uppvidingehus har fått uppdraget att med denna 

fastighet som utgångspunkt föreslå hur det samlade lokalbehovet för 

Socialförvaltningens verksamheter i Lenhovda inklusive Etableringen kan 

lösas på bästa sätt.  

Kommunen kan antingen köpa fastigheten Uppvidinge Lenhovda 72:1 till 

ett framförhandlat belopp eller köpa förvaltningsbolaget, som endast 

innefattar denna fastighet, till ett något lägre belopp. Om kommunen sedan 

väljer att lägga ned bolaget kommer den latenta orealiserade vinsten att 

drabba kommunen. Ett alternativ till att kommunen köper bolaget är att 
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Uppvidingehus köper bolaget och lägger det som dotterbolag till 

Uppvidingehus och att kommunen blir hyresgäst till Uppvidingehus.   

Kostnaden för köp av fastigheten Uppvidinge Lenhovda 72:1 alternativt 

kostnaden för att köpa bolaget Anders Koskull Förvaltning AB 

Fastigheten har ett upprustningsbehov och behov av ombyggnad för 

anpassning till socialförvaltningens verksamhet.  

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att: 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att ge 

Kommunstyren i uppdrag att: 

Alternativ 1 Köpa fastigheten Uppvidinge Lenhovda 72:1 till en 

köpeskilling av högst 7,0 miljoner kr (tillkommer stämpelskatt på 1,5%). 

Alternativ 2 Köpa bolaget Anders Koskull Förvaltning AB inkluderande 

fastigheten Uppvidinge Lenhovda 72:1 till en köpeskilling av högst 6,6 

miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt). 

Alternativt förslag till beslut 

Kommunstyrelsen föreslås besluta att föreslå Kommunfullmäktige att ge 

Uppvidingehus i uppdrag att köpa bolaget Anders Koskull Förvaltning AB 

inkluderande fastigheten Uppvidinge Lenhovda 72:1 till en köpeskilling av 

högst 6,6 miljoner kronor (tillkommer ingen stämpelskatt).  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD), Åke Carlson (C), Patrik Davidsson (C), Monika 

Hammarström (S), Lennart Lundahl (LBPO), Björn Bodén (S), Roger 

Karlsson (LBPO), Anders Ljungkvist (SD) och Camilla Ymer (S) yrkar bifall 

till alternativet som innebär att kommunfullmäktige ger uppvidingehus AB 

i uppdrag att köpa bolaget.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvist (KD) med fleras yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyrelsen beslutat i 

enlighet med Christina Lindqvist (KD) med fleras yrkande.  

Beslutsunderlag 

Överlåtelseavtal 

Marknadsvärdering 

Tjänsteskrivelse av kommunledningsförvaltningschef, 2017-11-24 
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Beslutet skickas till 

Socialnämnden (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Kommunledningsförvaltningen (efter beslut i kommunfullmäktige) 

Uppvidingehus AB (efter beslut i kommunfullmäktige)   
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§ 131 Dnr 2018-000011  

Revidering av reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 

1.  Föreslå kommunfullmäktige att anta bilagt förslag till reglemente för 

kommunstyrelsen med tillägg att kommunstyrelsen inleder och avslutar 

anställningar av förvaltningschefer i kommunens förvaltningar (§ 20).                        

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-05-29 att anta förslag på reviderat 

reglemente, men på grund av felaktig version av handling behöver 

kommunstyrelsen omta beslutet.  

Kommunledningsförvaltningen och samhällsserviceförvaltningen har gjort 

en översyn av kommunstyrelsens reglemente. Det finns olika orsaker som 

gör att reglementet är i behov av en översyn: förändrad 

tjänstemannaorganisation inom kommunstyrelsen; föråldrad utformning av 

reglementet samt flera lagar som ändrats, upphävts eller tillkommit. 

Kommunstyrelsen beslutade den 15 maj 2017, § 70, att inrätta två 

förvaltningar under kommunstyrelsen. Tidigare har det endast funnits en 

förvaltning och ett kommunkansli. Det har tydliggjorts i reglementet att det 

finns två förvaltningar under kommunstyrelsen.  

Förslaget till nytt reglemente följer Sveriges kommuner och landstings mall 

för reglemente (cirkulär 14:58).  

I samband med översynen föreslås också att kommunfullmäktige 

förtydligar de olika rollerna kommunstyrelsen har. I reglementet föreslås en 

fördelning av kommunstyrelsens strategiska uppgifter och de operativa 

uppgifterna. Det nya reglementet är nu strukturerat efter 

kommunstyrelsens ansvarsområden snarare än efter hur förvaltningarna 

under kommunstyrelsen är organiserade. 

Det nya reglementet föreslås bli en mall för kommande revideringar av 

andra styrdokument och främst för andra nämnders reglementen.               

Förslag till beslut på sammanträdet 

Torbjörn Gustafsson (C): Att vid § 20 lägga till ”Kommunstyrelsen inleder 

och avsluta förvaltningschefers anställningar inom Uppvidinge kommun”.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

förslaget till beslut med tillägg från Torbjörn Gustafsson (C) och finner 

kommunstyrelsen besluta så.             
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Beslutsunderlag 

 Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-04-27      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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För styrelsen och nämnderna gemensamma 

bestämmelser 

Uppdrag och verksamhet 

§ 18 Styrelsen och övriga nämnder ska inom sina respektive 

verksamhetsområden följa vad som anges i lag eller annan författning. De ska 

följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i annat 

särskilt beslut – har bestämt att styrelsen/nämnden ska fullgöra, samt verka 

för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 19 Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och 

ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning 

samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

§ 20 Styrelsen är anställningsmyndighet för personal vid dess förvaltning med 

undantag för förvaltningschefer som anställs av styrelsen. Styrelsen har hand 

om personalfrågor inklusive arbetsmiljöfrågor inom sitt respektive 

verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 8 § i detta 

reglemente. 

Personuppgifter  

§ 21 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter 

som sker i styrelsens verksamhet. 

Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 

§ 22 Styrelsen ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. 

Styrelsen ska två gånger per år redovisa till fullmäktige hur de har fullgjort de 

uppdrag som fullmäktige har lämnat till dem 

Styrelsen ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som 

delegerats till dem fullgjorts. Redovisning ska ske enligt riktlinjer som 

fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till styrelsen som samordnar 

de olika nämndernas redovisningar. 
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Information och samråd 

§ 23 Styrelsen, nämnderna och kommunalråd respektive oppositionsråd ska i 

möjligaste mån från nämnd erhålla den information och det underlag de 

behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar inte 

uppgift för vilken sekretess råder.  

Nämnderna ska samråda när deras verksamhet och ärenden berör styrelsens 

eller annan nämnds verksamhet. 

Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 

berörda. Styrelsen beslutar om formerna för samrådet inom sitt 

verksamhetsområde. 

Självförvaltningsorgan 

§ 24 Styrelsen får uppdra åt ett självförvaltningsorgan att helt eller delvis sköta 

driften av en viss anläggning eller en viss institution. Styrelsen får uppdra åt 

självförvaltningsorganet att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende 

eller en viss grupp av ärenden. 

Styrelsen ska i en arbetsordning fastställa självförvaltningsorganets uppgifter, 

sammansättning, arbetsformer och mandattid. 

Arbetsformer 

Reglering för styrelsens och nämndernas arbetsformer finns i reglemente för 

”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Uppvidinge kommun”. 

__________  

Detta reglemente träder i kraft den 1 juni 2018. 
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Kommunstyrelsens uppgifter 

Allmänt om styrelsens uppgifter 

§ 1 Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan. Den har ett 

helhetsansvar för kommunens verksamheter, utveckling och ekonomiska ställning.  

Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens angelägenheter och 

ha uppsikt över övriga nämnders och eventuella gemensamma nämnders 

verksamhet. 

Styrelsen ska också ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i 

kommunala företag, stiftelser och kommunalförbund. 

Styrelsen ska leda kommunens verksamhet genom att utöva en samordnad styrning 

och leda arbetet med att ta fram styrdokument för kommunen. 

Styrelsen ska följa de frågor som kan inverka på kommunens utveckling och 

ekonomiska ställning och fortlöpande i samråd med nämnderna följa upp de fast-

ställda målen och återrapportera till fullmäktige.  

Styrelsen ansvarar för i detta reglemente angivna uppgifter jämte sådana uppgifter 

som inte lagts på annan nämnd (särskilda uppgifter). Härutöver ansvarar styrelsen för 

de uppgifter som framgår av kommunallagen (1991:900), KL, och annan 

lagstiftning. 

Kommunstyrelsens förvaltningsorgan 

§ 2 Under kommunstyrelsen lyder kommunledningsförvaltningen och 

samhällsserviceförvaltningen. 
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Ledningsfunktion och styrfunktion 

Allmänt om ledningsfunktionen och styrfunktionen 

§ 3 Styrelsen ansvarar för beslut om samordning mellan nämnderna och gränsdragning 

mellan nämndernas kompetens. Styrelsen ansvarar för att en effektiv och ända-

målsenlig organisation upprätthålls. 

Styrelsens övergripande uppgifter 

§ 4 Styrelsen ska: 

1. Leda arbetet med och samordna utformningen av övergripande och strategiska 

mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela den kommunala verksamheten 

samt göra framställningar i målfrågor som inte är förbehållna annan nämnd. 

2. Utöva uppsikt över övriga nämnders och gemensamma nämnders beslut.  

3. Hos fullmäktige, övriga nämnder och andra myndigheter göra de 

framställningar som behövs. 

4. Kontinuerligt följa verksamheten i övriga nämnder. 

5. Verkställa fullmäktiges beslut, om fullmäktige inte beslutat annat.  

 

Styrelsen ska leda, samordna och utveckla kommunens: 

6. Övergripande strategiska arbete med samhällsplanering, trafikplanering, 

naturvårdsverksamhet och översiktsplan. 

7. Strategiska arbetet med planering av infrastruktur.  

8. Strategiska arbetet med trygghets- och säkerhetsarbete inklusive 

informationssäkerhet och riskfinansiering. 

9. Strategiska kommunikations- och informationsprocesser. 

10. Övergripande IT-processer. 

11. Upphandlingsverksamhet.  

12. Arbete med näringslivs-, turism- och destinationsutvecklingsarbete. 

13. Ärendehantering. 

14. Strategiska HR-processer. 

15. Folkhälsoarbete. 

 

Om fullmäktige inte har beslutat något annat, avgör styrelsen hur 

kommunfullmäktiges ärenden ska beredas.  
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Styrelsen ska också ansvara för: 

16. Drift och underhåll av kommunens IT-system och verksamhetssystem. 

17. Kommunens etablering av nyanlända, som av fullmäktige inte uppdragits åt 

annan nämnd, samt boende och omsorg om ensamkommande barn. 

18. Vatten- och avloppsförsörjningen, gatu- och väghållningen, 

renhållningsverksamheten, parker och grönområden samt förvaltningen av 

kommunens skogsfastigheter, exploateringsfastigheter och allmänna markreserv. 

19. Kultur- och fritidsverksamheten i kommunen och har då bland annat att dela ut 

kultur- och fritidsstipendier, kommunens kultur- och fritidspris, kommunens 

byggnadsvårdspris samt kulturlandskapspris inom ramen för av 

kommunfullmäktige fastställda normer. 

20. Kommunens leverans av statistik för mikrodata till Statistiska centralbyrån 

(MONA) (Ändrad enligt beslut KF 2010-12-21, § 106) 

21. Kommunens mark- och exploateringsverksamhet, inklusive beställningar av 

detaljplaner samt företräda kommunen som fastighetsägare. 

22. Kommunens kostverksamhet. 

Företag och stiftelser 

§ 5 Styrelsen ska 

1. Ha fortlöpande uppsikt över verksamheten i de bolag och stiftelser som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, främst vad gäller 

ändamål, ekonomi och efterlevnad av uppställda direktiv, men också i avseende 

på övriga förhållanden av betydelse för kommunen. 

2. Ansvara för att beslut om ägardirektiv till de kommunala bolagen fattas. 

3. Löpande vidta nödvändiga åtgärder för att säkerställa att de krav som anges i 3 

kap 17-18 b §§ KL är uppfyllda beträffande de bolag och stiftelser som 

kommunen äger eller har intresse i. 

4. Årligen i beslut pröva om den verksamhet som bedrivits i de aktiebolag som 

kommunen helt eller delvis äger eller annars har intresse i, under föregående 

kalenderår har varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och 

utförts inom ramen för de kommunala befogenheterna. Beslutet ska delges 

fullmäktige snarast. Finner styrelsen att brister förelegat, ska den samtidigt 

lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 

5. Tillvarata kommunens intressen vid bolags- och föreningsstämmor i de bolag 

som kommunen helt eller delvis äger eller annars har intressen i, i den mån detta 

inte på grund av fullmäktiges beslut ankommer på annan. 
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Kommunalförbund 

§ 6 Styrelsen ska ha uppsikt över kommunal verksamhet som bedrivs i sådana 

kommunalförbund som kommunen är medlem i.  

Ekonomi och medelsförvaltning 

§ 7 Styrelsen ska 

1. Ha hand om kommunens medelsförvaltning och följa av fullmäktige meddelade 

föreskrifter för denna. Medelsförvaltningen omfattar placering och upplåning av 

medel. I uppgiften ingår också att bevaka att kommunens inkomster inflyter och 

att betalningar görs i tid samt att vidta de åtgärder som behövs för indrivning av 

förfallna fordringar 

2. Ha hand om övrig ekonomisk förvaltning. I denna uppgift ingår bl.a. att  

- underhålla och förvalta kommunens fasta och lösa egendom, 

- se till att kommunens behov av försäkringsskydd är tillgodosett, 

- ha hand om egen donationsförvaltning samt efter samtycke från annan nämnd 

 placera sådana medel som ingår i donation som förvaltas av den nämnden 

3. Upprätta förslag till budget i enlighet med kommunallagen. 

4. Se till att bokföring och redovisning sker i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

5. Upprätta årsredovisning och delårsrapport i enlighet med lagen (1997:614) om 

kommunal redovisning. 

6. I enlighet med fullmäktiges särskilda föreskrifter förvalta medel som avsatts till 

pensionsförpliktelser. 

7. Administrera kommunens stiftelser, upprätta bokslut för stiftelserna samt utgöra 

en stöd- och kontrollfunktion för medelsförvaltningen av stiftelsernas kapital. 

8. För kommunens räkning ansöka om och motta statsbidrag, om detta inte vilar på 

annan nämnd. 

Delegering från fullmäktige 

§ 8 Styrelsen beslutar i följande grupper av ärenden: 

1. Upptagande av lån inom den beloppsram och de riktlinjer som fullmäktige 

fastställt. 

2. På begäran av nämnd omfördela medel som anslagits till nämnden inom den 

budgeterade verksamhetsvolymen och av fullmäktige fastställd beloppsram och 

andra riktlinjer. 

3. Utarrendera, hyra ut eller på annat sätt upplåta kommunen tillhörig fast 
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egendom. 

4. Köp, försäljning, byte, fastighetsreglering, servitut, expropriation, eller inlösen 

med stöd av plan- och bygglagen av fastighet eller fastighetsdel inom av 

kommunfullmäktige fastställd kostnadsram och andra riktlinjer beträffande 

belopp och villkor i övrigt. 

5. Köp av fastighet på exekutiv auktion. 

6. I mål och ärenden där styrelsen för kommunens talan, med för kommunen 

bindande verkan, träffa överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, 

ingå förlikning och sluta annat avtal. 

7. Tillstånd att använda kommunens heraldiska vapen. 

8. Yttranden enligt kameraövervakningslagen (2013:460).  

9. Yttranden som ankommer på kommunen och som inte är av principell betydelse. 

10. Kommunens ansvar enligt lag om färdtjänst (1997:736) och lag om riksfärdtjänst 

(1997:735). 

11. Fullgöra kommunens uppgifter enligt i Lagen om trafiknämnd (lag om nämnder 

för vissa trafikfrågor 1978:234). 

Personalpolitiken 

§ 9 Kommunstyrelsen leder, samordnar och utvecklar arbetsgivarpolitiken inom 

kommunen och ansvarar för frågor som rör förhållandet mellan kommunen som 

arbetsgivare och dess arbetstagare och ska bland annat:  

1. Med bindande verkan för kommunen genom kollektivavtal reglera frågor 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare.  

2. Förhandla på kommunens vägnar enligt lagstiftning om förhandlingsrätt utom 

vad gäller 11 – 14 och 38 §§ lagen om medbestämmande i arbetslivet inom andra 

nämnders verksamhetsområden.  

3. Avgöra frågor om tolkning och tillämpning av lag, avtal och andra bestämmelser 

rörande förhållandet mellan kommunen som arbetsgivare och dess arbetstagare. 

4. Besluta om stridsåtgärd. 

5. Lämna uppdrag enligt 6 kap 3 § lagen (2009:47) om vissa kommunala 

befogenheter. 

6. Besluta om anställningsstopp som omfattar mer än en nämnd.  
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Uppföljningsfunktionen 

Kommunstyrelsens uppföljning 

§ 10 Styrelsen ska 

1. Övervaka att av fullmäktiges fastställda kvalitetskrav, mål, riktlinjer och 

program för verksamheten samt ekonomi följs upp i nämnderna. 

2. Övervaka att kommunens löpande förvaltning i övrigt sköts lagligt och 

ekonomiskt.  

3. Följa hur den interna kontrollen sköts i nämnderna.  

4. Två gånger per år rapportera till fullmäktige hur samtliga kommunens 

verksamheter utvecklas mot bakgrund av fastlagda mål och hur den ekonomiska 

ställningen är under budgetåret. 

5. Inom ramen för sin uppsiktsplikt övervaka att verksamheter som bedrivs av 

privata utförare kontrolleras och följs upp i enlighet med lag, avtal och av 

fullmäktige fastställda program och direktiv. 

6. Två gånger per år lämna fullmäktige en redovisning över de motioner och 

medborgarförslag som kommit in till fullmäktige och som inte slutligt handlagts 

av fullmäktige samt en redovisnings av de fullmäktigebeslut som inte verkställts.  

Särskilda uppgifter 

Processbehörighet 

§ 11 Styrelsen får själv eller genom ombud föra kommunens talan i alla mål och ärenden, 

om inte någon annan ska göra det på grund av lag eller annan författning eller 

beslut av fullmäktige. Detta gäller också mål där någon har begärt 

laglighetsprövning av fullmäktiges beslut. 

Krisledning och höjd beredskap 

§ 12 Styrelsen ansvarar för kommunens uppgifter enligt lagen (2006:544) om kommuners 

och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd 

beredskap samt lagen (1992:1403) om totalförsvar och höjd beredskap 

(krisledningsnämnd). Krisledningsnämndens verksamhet regleras i särskilt 

reglemente. 

Arbetslöshetsnämnd 

§ 13 Styrelsen är arbetslöshetsnämnd enligt lagen (1944:475) om arbetslöshetsnämnd.  
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Arkivmyndighet 

§ 14 Styrelsen är arkivmyndighet. Närmare föreskrifter om arkivvården finns i av 

fullmäktige antaget arkivreglemente.  

Anslagstavla och webbplats 

§ 15 Kommunstyrelsen ansvarar för kommunens anslagstavla.  

Kommunstyrelsen samordnar innehållet i och ansvarar för kommunens externa och 

interna webbplats.  

Författningssamling 

§ 16 Styrelsen ansvarar för att uppdatera den kommunala författningssamlingen och se 

till att denna hålls tillgänglig i lagstadgad form.  
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Övriga bestämmelser 

Sammansättning 

§ 17 Kommunstyrelsen består av 11 ledamöter och 11 ersättare. 

Uppdrag och verksamhet 

§ 18 Styrelsen ska inom sina respektive verksamhetsområden följa vad som anges i lag 

eller annan författning. Den ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med 

budget eller i annat särskilt beslut – har bestämt att styrelsen ska fullgöra, samt 

ansvara för att fastställda mål uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna 

riktlinjer. 

Organisation inom verksamhetsområdet 

§ 19 Styrelsen/nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig 

med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra 

författningar för verksamheten. 

Personalansvar 

§ 20 Styrelsen är anställningsmyndighet för personal i kommunledningsförvaltningen 

och samhällsserviceförvaltningen. Styrelsen har hand om personalfrågor inklusive 

arbetsmiljöfrågor inom sina respektive verksamhetsområden. 

Personuppgifter  

§ 21 Styrelsen är personuppgiftsansvarig för de behandlingar av personuppgifter som 

sker i styrelsens verksamheter. 

Arbetsformer 

§ 22 Reglering av styrelsens och nämndernas arbetsformer finns i reglemente för 

”Arbetsordning för styrelse och nämnder i Uppvidinge kommun”. 
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§ 107 Dnr 2018-000139  

Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige godkänna ändringen i förbundsordningen, 

som möjliggör medlems utträde utan krav på likvidation av förbundet             

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har sagt upp medlemskapet i Räddningstjänst Östra 

Kronoberg. Uppsägningstiden är två år, och löper ut sista december 2018. 

Tidigare skrivelse i förbundsordning ställer krav på likvidation vid 

medlems utträde. En ändring möjliggör förbundets fortsättning om övriga 

medlemmar avser fortsätta samverka.              

Beslutsgång 

      

      

Beslutsunderlag 

 

Tjänsteskrivelse, kommunchef  

Protokoll Förbundsdirektionen 2018-05-15  

Förslag till ändrad förbundsordning   

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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Ändring av förbundsordning för Räddningstjänsten 
Östra Kronoberg 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Att Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige godkänna ändringen i 

förbundsordningen, som möjliggör medlems utträde utan krav på 

likvidation av förbundet  

Sammanfattning av ärendet 

Uppvidinge kommun har sagt upp medlemskapet i Räddningstjänst Östra 

Kronoberg. Uppsägningstiden är två år, och löper ut sista december 2018. 

Tidigare skrivelse i förbundsordning ställer krav på likvidation vid 

medlems utträde. En ändring möjliggör förbundets fortsättning om övriga 

medlemmar avser fortsätta samverka. 

Ekonomiska konsekvenser 

"[Skriv text här]"    

Beslutsunderlag 

Protokoll Förbundsdirektionen 2018-05-15  

Förslag till ändrad förbundsordning 

 

Beslutet skickas till 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg 

Lessebo kommun 

Tingsryds kommun 

   

 

 

Kommunchef 

Christer Lindberg 
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§ 108 Dnr 2018-000177  

Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att anta avsiktsförklaringen om att Uppvidinge 

kommun ska ingå som fullvärdig medlem i Höglandets 

Räddningstjänstförbund.               

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av vårt planerade utträde ur Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg/RÖK har Uppvidinge kommun under våren 2018 ställt frågan 

till Vetlanda och Nässjö kommuner samt till Höglandet 

räddningstjänstförbund om möjligheten att bli medlem i Höglandets 

räddningstjänstförbund (HRF). Under en övergångsperiod kan köp av 

tjänster från HRF bli aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Under utredning                               

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring 2018-04-03 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 2018-05-22    

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 52 Dnr 2018-000177  

Information om Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera informationen.                   

Sammanfattning av ärendet 

Ordförande och ställföreträdande räddningschef i Höglandets 

Räddningsförbund informerar fullmäktige om verksamheten och 

arbetssättet för en eventuell samverkan.  

Uppvidinge Kommun har valt att avsäga sig samverkan med 

Räddningstjänsten Östra Kronoberg. Höglandets Räddningsförbund är en 

aktuell samverkanspartner och syftet med kvällens information var att få en 

djupare inblick i verksamheten och möjlighet för frågeställning för både 

fullmäktige och förbundet.                  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om fullmäktige kan besluta notera informationen och 

finner fullmäktige eniga.                            

Beslutet skickas till 

- 

Ajournera mötet för kaffe klockan  19:50- 20:10.  
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Höglandets Räddningstjänstförbund 

Kommunledningsförvaltningens förslag till beslut 

Föreslå Kommunsstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta 

avsiktsförklaringen om att Uppvidinge kommun ska ingå som fullvärdig 

medlem i Höglandets Räddningstjänstförbund.  

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av vårt planerade utträde ur Räddningstjänsten Östra 

Kronoberg/RÖK har Uppvidinge kommun under våren 2018 ställt frågan 

till Vetlanda och Nässjö kommuner samt till Höglandet 

räddningstjänstförbund om möjligheten att bli medlem i Höglandets 

räddningstjänstförbund (HRF). Under en övergångsperiod kan köp av 

tjänster från HRF bli aktuellt.  

Ekonomiska konsekvenser 

Under utredning   

Beslutsunderlag 

Avsiktsförklaring 2018-04-03 

Tjänsteskrivelse, kommunchef 2018-05-22  

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

Vetlanda kommun 

Nässjö kommun 

Höglandets räddningstjänstförbund 

Räddningstjänsten Östra kronoberg 

   

 

 

Kommunchef  

Christer Lindberg  
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§ 115 Dnr 2017-000418  

Motion om parkering på kommunal mark 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med vad som 

redovisas i ärendet.            

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har i en motion daterad 2017-12-05 anfört att mobila 

företag gästar vår kommun och står på de få kommunala parkeringsplatser 

som finns, sannolikt helt gratis. Motionären undrar hur detta kan vara 

möjligt och ifrågasätter rättvisan i detta. Hon undrar om ansvariga 

kommunpolitiker är medvetna om att detta sker och att det i så fall är 

otillbörlig sponsring av näringsverksamhet.  

Motionären yrkar att:  

”Kommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i 

kommunens tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs; samt  

Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markhyra för sin verksamhet.” 

Kommunstyrelsen beslutade 2018-01-26 att uppdra till 

samhällsserviceförvaltningen att utreda motionen och återkomma med 

förslag till beslut senast i juni 2018.   

Riktlinjer för parkering i Uppvidinge kommun 

Av kommunens nu gällande riktlinjer för parkering framgår att parkering 

på markerade parkeringsrutor är avgiftsfri inom kommunen. Parkering är 

även tillåten på allmän plats och på vägar under vissa förutsättningar.  

Parkering på allmän plats och på vägar 

Inom tättbebyggt område får fordon parkeras på allmän plats och på vägar 

under maximalt 24 timmar i följd på vardagar utom vardag före söndag och 

helgdag. Söndag och helgdag samt vardag före söndag och helgdag får 

parkering ske utan tidsbegränsning. 

Av riktlinjerna framgår vidare att på en väg får fordon stannas eller 

parkeras endast på högra sidan i färdriktningen. Ett fordon ska stannas eller 

parkeras så långt från körbanans mitt som möjligt och i vägens 

längdriktning. Parkering ska ske utanför körbanan, om vägförhållandena 

medger det.  

Ett fordon får inte stannas eller parkeras   
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1. På eller inom ett avstånd av tio meter före ett övergångsställe eller en 

cykelöverfart.  

2. I en vägkorsning eller inom ett avstånd av tio meter från en korsande 

körbanas närmaste ytterkant.  

3. På eller inom ett avstånd av tio meter före en korsande cykelbana eller 

gångbana.  

4. I en vägport eller tunnel.  

5. På eller i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten 

är skymd. 

6. Längs en heldragen linje som anger gräns mellan körfält, om avståndet 

mellan fordonet och linjen är mindre än tre meter, såvida inte en streckad 

linje löper mellan fordonet och den heldragna linjen.  

7. I ett cykelfält.  

8. I ett spärrområde.  

9. I en cirkulationsplats. 

10. I ett körfält eller en körbana för fordon i linjetrafik med flera.  

Kommunfullmäktige har beslutat om en felparkeringsavgift på 300 kronor 

som gäller fr o m den 1 januari 2009. 

Samhällsserviceförvaltningens förslag 

Nu gällande riktlinjer för parkering bygger på den bärande principen att fri 

parkering, under ovan beskrivna förutsättningar, är en kommunal service 

för kommunens medborgare, företag och föreningar som bidrar till att göra 

kommunen till en attraktiv plats att leva och verka i. Det saknas skäl enligt 

samhällsserviceförvaltningen att ändra denna princip.  

Eftersom fri parkering kommer samtliga, såväl medborgare, företag och 

företag till del på lika villkor, utgör inte denna service otillbörlig sponsring 

av näringslivet eller innebär en överträdelse av likabehandlingsprincipen.  

Möjligheten till fri parkering för besökare och s k mobila näringsidkare är 

ett sätt för kommunen att kunna konkurrera med närliggande kommuner 

om besökare, turister och evenemang. Det kan inte uteslutas att en 

inskränkning av denna rätt kan leda till negativa och icke önskvärda 

effekter som slår mot både besöksnäringen och kommunen. 

Samhällsserviceförvaltningen ser löpande över utbudet av  

parkeringsplatser på allmän plats inom kommunen i strävan att hitta en 

balans mellan utbud och efterfrågan. I nuläget gör förvaltningen 

bedömningen att det råder en god balans, sett över dygnets alla timmar och 

en längre tidsperiod.       
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Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet innebär inga ekonomiska konsekvenser.              

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag 

till beslut och finner kommunstyrelsen besluta så.                  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-01-26 

Motion om parkering på kommunal mark, 2017-12-05      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 15 Dnr 2017-000418  

Uppdrag om motion om parkering på kommunal mark 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018.  

Sammanfattning av ärendet 
Margareta Schlee (M) inkom den 5 december 2017 med en motion om 

parkering på kommunal mark. I motionen föreslår Margareta att: 

ʺKommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i våra 

tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs. 

Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markyta för sin verksamhet”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017, § 146, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

Kommunstyrelsen ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda 

motionen och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

kommunledningsförvaltningens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunstyreslen beslutat i 

enlighet med kommunledningsförvaltningens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018‐01‐26 

Motion om parkering på kommunal mark, 2017‐12‐05  

Beslutet skickas till 
Samhällsservicechefen 

   

 



Motion gällande  

Parkering på kommunal mark 

 

 

 

Det händer att mobila företag gästar vår kommun och står på de få kommunala 

parkeringsplatser som finns, sannolikt helt gratis. Om så är fallet: Hur kan detta 

vara möjligt? När våra egna näringsidkare måste betala markhyra eller köpa 

mark från kommunen. Var är rättvisan i detta? Är ansvariga kommunpolitiker 

medvetna om att detta sker och att det i så fall är otillbörlig sponsring av 

näringsverksamhet?  

 

Vi Uppvidingemoderater yrkar att: 

 Kommunstyrelsen ser över antalet kommunala parkeringsplatser i våra 

tätorter och helst flerfaldigar dessa, där så behövs. 

 Kommunstyrelsen ser över reglemente för mobila näringsidkare att betala 

parkeringsplats/markhyra för sin verksamhet. 

 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee (m) 

2017-12-05 
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§ 116 Dnr 2017-000372  

Motion om viltstängsel utmed större vägar i Uppvidinge 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att besvara motionen med hänvisning till vad 

som beskrivs nedan.      

Reservation 

  Kent Helgesson (-) reserverar sig mot beslutet.       

Sammanfattning av ärendet 

Kent Helgesson (politisk vilde) lämnade den 27 oktober 2017, in en motion 

om viltstängsel utmed större vägar i Uppvidinge kommun. I motionen 

föreslår Kent: 

”Att kommunen föreslår lämpliga vägsträckor att sätta upp viltstängsel på 

och därpå upptar samtal med Vägverket om tillstånd samt efterfrågar 

finansiering avseende materialkostnad. 

Att kommunen utreder förutsättningar för Uppjobb att medverka i 

rubricerat projekt med att sätta upp viltstängsel. 

Att kommunen upptar en dialog med Försäkringsförbundet om deras 

intresse av viltstängsel och möjligheter för försäkringsbranschen att stödja 

rubricerat projekt. ” 

Kommunstyrelsen har uppdragit till dåvarande kommunlednings-

förvaltningen, numera samhällsserviceförvaltningen, att utreda motionen 

och återkomma med förslag till beslut i maj 2018. 

Det svenska vägnätet delas in i enskilda och allmänna vägar. De allmänna 

vägarna byggs ut och sköts antingen av kommunen eller av staten genom 

Trafikverket. Den som ansvarar för en väg har enligt lagstiftningen ett s.k. 

väghållaransvar, vilket innebär ett huvudmannaskap för den vägen. 

Samtliga vägsträckor inom kommunen där viltstängsel kan komma att bli 

aktuellt är vägar där Trafikverket har väghållaransvaret. Eftersom 

väghållaransvaret och huvudmannaskapet följs åt, är det Trafikverket som 

ansvarar för finansiering och uppförandet av viltstängsel.  

Vid de kontakter som förevarit mellan samhällsserviceförvaltningens 

företrädare och Trafikverkets företrädare har Trafikverket meddelat att man 

generellt sett är återhållsamma med att sätta upp viltstängsel. Trafikverkets 

ställningstagande grundar sig på en sammantagen värdering av kostnader 

och effekt i den konkreta situationen. Beträffande effekter hänvisar 



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(2) 

Sammanträdesdatum 

2018-06-12 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

    

 

Trafikverket till att det erfarenhetsmässigt har visat sig att förekomsten av 

viltstängsel kan leda till en ökning av andra olyckstyper.  

Ekonomiska konsekvenser 

Ärendet bedöms inte medföra några ekonomiska konsekvenser.    

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (-): Föreslå återremiss till samhälsserviceförvaltningen på 

grund av att sammanträdet med Trafikverket ska genomföras innan 

kommunfullmäktige beslutar om motionen.  

Åke Carlson (C): Bifall till förslag till beslut.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta om ärendet idag och 

finner kommunstyrelsen besluta så.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med förslag 

till beslut och finner kommunstyrelsen besluta så. 

Kent Helgesson (-) reserverar sig mot beslutet.                 

Beslutsunderlag 

Kent Helgessons (politisk vilde) motion om viltstängsel 2017-10-27 

Tjänsteskrivelse 2018-06-04     

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 117 Dnr 2017-000190  

Motion om Förbättrad integration via samverkan 

Kommunstyrelsens beslut 

1. kommunstyrelsen antar Socialnämndens yttrande som sitt eget.   

2. Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara 

besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att 

förbättra integration via samverkan. 

Motionären föreslår att: 

Kommunen ser över möjligheterna till en förstärkt samverkan mellan 

myndigheter, skola och näringsliv för att öka möjligheterna till en snabbare 

integration, 

Kommunen ser över möjligheterna till samordnande lokaliteter där 

nyanlända och berörda myndigheter kan mötas, 

Kommunen ser över möjligheterna att tillsätta en ansvarig tjänsteman för 

uppgiften. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 53, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) :  

1 kommunstyrelsen antar Socialnämndens yttrande som sitt eget.   

2 Föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymers (S) förslag till beslut och finner kommunstyrelsen besluta så.                 

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 53/2017 – Motion om förbättrad integration via 

samverkan. 

Motion om förbättrad integration via samverkan, 2017-05-15.        

 

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige   
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§ 118 Dnr 2017-000191  

Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd 

Kommunstyrelsens beslut 

     1. Kommunstyrelsen antar Socialnämndens yttrande som sitt eget.   

2 . Kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara 

besvarad.          

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att se 

över utbetalningen av försörjningsstöd till familjer, och föreslår 

”Växjömodellen”. Idag betalas försörjningsstödet ut till mannen i familjen 

men Tingsryds kommun betalar ut hälften till kvinnan och hälften till 

mannen och i Växjö kommun betalar man endast ut till kvinnan i familjen. 

Kommunfullmäktige behandlade ärendet den 30 maj 2017, § 54, och 

beslutade att överlämna ärendet till kommunstyrelsen för beredning.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S) :  

1 kommunstyrelsen antar Socialnämndens yttrande som sitt eget.   

2 Föreslå kommunfullmäktige anse motionen vara besvarad      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymers (S) förslag till beslut och finner kommunstyrelsen besluta så                

Beslutsunderlag 

Kommunfullmäktige § 54/2017 – Motion angående försörjningsstöd. 

Motion om att se över utbetalning av försörjningsstöd, 2017-05-15.      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 121 Dnr 2017-000193  

Motion om vuxenutbildning 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige avslå motionen.           

Sammanfattning av ärendet 

Margaretha Schlee (M) lämnade in en motion den 15 maj 2017 om att 

vuxenutbildningen bör ligga inom arbetsmarknadssektorn och inte 

grundskola eller gymnasieutbildning. Motionären menar att företagen 

behöver få möjlighet att påverka innehållet i utbilningen för att på bästa sätt 

möta deras behov i arbetet. Därför yrkar motionären på att den rena 

yrkesbildningen ska hanteras inom arbetsmarknad och inte inom 

skolutbildning. 

Kommunfullmäktige beslutade den 30 maj 2017, § 56, att överlämna ärendet 

till kommunstyrelsen för beredning.  

Barn och utbildningsnämnden har yttrat sig 2018-04-04 § 33      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Camilla Ymer (S): Föreslå kommunfullmäktige avslå motionen.  

Åke Carlsson (C): Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut.  

Niklas Jonsson (S): Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut. 

Åke Axelsson (S): Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut. 

Kent Helgesson (-):Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut. 

Anders Ljungkvist (SD): Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut. 

Lennart Lundahl (LPU): Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut. 

Christina Lindqvist (KD): Bifall till Camilla Ymers förslag till beslut.          

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymers (S) förslag till beslut, med bifall av Åke Carlsson (C), Niklas Jonsson 

(S), Åke Axelsson (S), Kent Helgesson (-),Anders Ljungkvist (SD), Lennart 

Lundahl (LPU) och Christina Lindqvist (KD). Ordförande finner 

kommunstyrelsen besluta så.                    

Beslutsunderlag 

Motion från Margareta Schlee  

Yttrande från Barn och utbildningsnämnden 

Tjänsteskrivelse från Kommunchef   
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Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  
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§ 122 Dnr 2017-000367  

Motion om upphävande av LOV ( Lagen om valfrihet) 
inom äldreomsorgen 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.             

Sammanfattning av ärendet 

Den 23 oktober 2017 lämnade Lars-Erik Hammarström in en motion om 

upphävande av lagen om valfrihet (LOV) inom äldreomsorgen. Lars-Erik 

föreslår att kommunfullmäktige upphäver LOV inom äldreomsorgen i 

Uppvidinge kommun och istället tillämpar lagen om offentlig upphandling.  

Kommunfullmäktige remitterar ärendet till Socialnämnden för yttrande och 

2018-04-05 beslutar nämnden att bifalla motionen.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Patrik Davidsson (C): Bifall till förslag till beslut.  

Kent Helgesson (-): Bifall till förslag till beslut.  

Anders Ljungqvist (SD): Bifall till förslag till beslut.  

Camilla Ymer (S): Avslag till förslag till beslut.  

Åke Axelsson (S): Avslag till förslag till beslut. 

Björn Bodén (S): Avslag till förslag till beslut.  

Niklas Jonsson (S): Avslag till förslag till beslut.       

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska avslå motion.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska bifalla motionen.  

Ordförande finner att kommunstyrelsen beslutar avslåmotionen.  

Votering begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsgång: 

Avslå motionen – JA-RÖST  

Bifalla motionen - NEJ- Röst 

Med 7 JA-röster mot 4 NEJ-röster finner ordförande kommunstyrelsen 

föreslå kommunfullmäktiga avslå motionen.          

Omröstningsresultat 

   

Namn Ja-röst Nej-röst 
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Torbjörn Gustafsson (C) X   

Christina Lindqvist (KD) X   

Patrik Davidsson (C) X   

Camilla Ymer (S)   X 

Niklas Jonsson (S)   X 

Åke Axelsson (S)   X 

Björn Bodén (S)   X 

lennart Lundhal (LPU) X   

Anders Ljungkvist (SD)  X   

Kent Helgesson (-)  X   

Åke Carlson (C) X   

Totalt 7 4 

   

Beslutsunderlag 

Motion om upphävande av lagen om valfrihet, 2017-10-23   

Socialnämndens beslut 2018-04-05  § 45. 

Tjänsteskrivelse kommunchefen         

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 123 Dnr 2017-000373  

Motion om en tryggare kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslår kommunfullmäktige att avslå motionen.             

Sammanfattning av ärendet 

Kent Helgesson (politisk vilde) lämnade, den 27 oktober 2017, in en motion 

om en tryggare kommun.  

Kent yrkar i motionen:   

”Att kommunen tar kontakt med polismyndigheten för att klarlägga inom 

vilken tid en stadigvarande lokal polisnärvaro kan säkerställas i 

Uppvidinge kommun. 

Att kommunen utreder möjlighet att upphandla tjänst från ett 

bevakningsföretag som uppdras arbeta förebyggande och störa oönskade 

aktiviteter genom synlig närvaro. 

Att kommunen utreder möjlighet att samordna grannsamverkan och 

bevakningsföretag men också tillhandahålla ett direktnummer dit 

kommuninvånare kan vända sig för att påkalla bevakningsföretagets 

intresse om misstänkt aktivitet verkar vara på gång.” 

Motionen anmäldes till kommunfullmäktige den 31 oktober, § 119, som 

beslutade att överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunkansliet föreslår att kommunstyrelsen ger kommunkansliet i 

uppdrag att utreda motionen och återkomma med förslag till beslut i maj 

månad 2018.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (-): Föreslår återremiss och ber Polismyndigheten yttra sig i 

ärendet.  

Camilla Ymer (S): Föreslår kommunstyrelsen föreslå kommunfullmäktige 

avslå motionen.  

Björn Bodén (S): Bifall till Camilla Ymers (S) förslag till beslut. 

Åke Carlson (C): Bifall till Camilla Ymers (S) förslag till beslut.  

Lennart Lundahl (LPU) Bifall till Kent Helgessons (-) förslag till beslut.  

Patrik Davidsson (C) lämnar sammanträdet.       
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Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska beslut i ärendet idag.  

Ordförande frågar om kommunstyrelsen ska återremittera ärendet. 

Ordförande finner att kommunstyrelsen ska besluta i ärendet.   

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med Camilla 

Ymers (S) förslag till beslut med bifall av Björn Bodén (S) och Åke Carlson 

(C) och finner kommunstyrelsen besluta så.                     

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchefen 2018-05-06 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-11-28 

Motion om en tryggare kommun, 2017-10-27 

Kommunfullmäktige § 119/2017 – Anmälan av motion om en tryggare 

kommun        

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 
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§ 124 Dnr 2017-000410  

Motion om utsläpp av växthusgaser 

Kommunstyrelsens beslut 

Föreslå kommunfullmäktige att anta kommunledningsförvaltningens svar 

på motionen och därmed anse den besvarad.            

Sammanfattning av ärendet 

Kennet Karlsson (-) lämnade den 21 november 2017 in en motion om 

kommunens utsläpp av växthusgaser och kommunens arbete med 

hållbarhet. I motionen föreslår Kennet att: 

?Medborgarförslaget tas upp för åtgärd med de justeringar som kan vara 

lämpliga av teknikens utveckling från 2014 tills 2017. 

Våra kunniga och högutbildade tjänstemän inom tekniska avdelningen att 

får till uppgift att göra en planering för det hållbara samhället i en 5?10 

årsvision, som redovisas inom 2 år”. 

Kommunfullmäktige beslutade den 19 december 2017, § 147, att överlämna 

motionen till kommunstyrelsen för beredning. 

Kommunledningsförvaltningen föreslår i tjänsteskrivelsen att 

Kommunstyrelsen ger kommunledningsförvaltningen i uppdrag att utreda 

frågan och återkomma med förslag till beslut senast i juni 2018. 

Kommunledningsförvaltningens svar. 

Uppvidinge kommun har för avsikt att inleda arbetet med en 

kommunövergripande hållbarhetsstrategi som tar utgångspunkt i de 

globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030. I en sådan strategi kommer flera 

av de aspekter som tas upp i medborgarförslaget att utredas närmare. 

Strategin är tänkt att utgöra en grund och ett stöd i det framtida arbetet i 

samtliga kommunens verksamheter, och på så sätt bidra till en långsiktigt 

ekologisk, ekonomisk och socialt hållbar kommun.    

      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunstyrelsen kan besluta i enlighet med 

förslaget till beslut och finner kommunstyrelsen besluta så.             
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Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av kommunchefen 2018-06-05 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2018-01-26 

Motion om utsläpp av växthusgaser, 2017-11-21 

Medborgarförslag om att optimera användandet av förnyelsebara 

energikällor, 2014-11-09 

Kommunfullmäktige § 147/2018 – Anmälan av motion om utsläpp av 

Växthusgaser       

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige 

  

 



 Var klimatsmart och minska  utsläppen av växthusgaser. 
 

1. I rapport efter rapport kommer det att Uppvidinge blir sämre och sämre i 

hållbarhetsfrågor- 

Nu senast så är Uppvidinge sämst av alla kommuner i Kronobergs län att minska sina  utsläpp 

av växthusgaser, som då endast minskat 22% från 2005 -2015 vilket är  endast hälften av vad 

ex Lessebo och Växjö uppnått. 

Detta trots att  Åke Carlsson  vill annat se citat ur SMP 2016 efter möte med skogsägare i 

Granhult. 

 "Jag har sett väldigt mycket fram emot den här kvällen, säger Åke Carlson, (C) 

kommunstyrelsens ordförande och ordförande för Norra Värends skogsbruksområde. 

Det är inte första gången som Södra anordnar liknande träffar. Förut har de skett ute i 

skogarna men under torsdagskvällen träffades de på en väl utvald plats. I och omkring 

Granhults kyrka som är Sveriges äldsta träkyrka, 

– Det här är en symbolisk plats och det har varit en koldioxidfälla sedan 1200-talet, säger 

Åke Carlson. 

  Han anser att klimatfrågan är en av vår generations största utmaningar. 

För att minska koldioxidutsläppen och samtidigt öka koldioxidupptagningen 

måste man få skogsägarna intresserade av klimatfrågorna vilket är en av 

utmaningarna." 

 

2. Nu är det dags at kommunen tar tag i frågan på allvar. Det bör inte finnas en 

enda kommun som kan negligera  klimatfrågan längre. 

2014 lämnades ett medborgarförslag av undertecknad och Susann Karlsson om att optimera 

användandet av förnyelsebara  energiformer, som bifogas. 

Då var tanken att  låta våra tjänstemän som är utbildade experter inom olika områden att 

analysera och tänka framåt om hur vi kan gå vidare mot ett fossilfritt användande för 

energiformer. Tyvärr beställdes en utredning från energikontor Sydost, av våra  politiker som 

inte innehar den spetskompetens som behövs. 

Summeringen säger allt: 

" För att ersätta  de fossila bränslen vi använder idag med  förnybar energi krävs att vi 

utnyttjar all tillgänglig potential. " 



Då medborgarförslaget  togs upp den 16 dec 2014 i KF omtalade ordf. Åke Carlsson att  i 

princip allt som föreslogs var under arbete i någon Visionsgrupp eller Styrgrupp så  därför 

behövde man inte anta något medborgarförslag, varför det röstades ned. 

Ytterligare menade man på att det skulle innebära alltför  betydande kostnader att  anta 

förslaget. 

Frågan är om vi  har råd med att negligera  hållbarhetsfrågorna? 

Vad har egentligen Visuionsrguoppen / Styrgruppen åstadkommit på dessa åren,  inom KF 

har inget redovisats! 

 

3- Eftersom vi har Parisavtalet från 2015,  som har följande juridiskt bindande  

övergripande mål  att "Öka förmågan till anpassning till klimatförändringarna och skapa en 

utveckling med låga växthusgasutsläpp, utan att det hotar matproduktionen"  så är syftet 

mera aktuellt än någonsin att kommunen tar ansvar för våra barns framtid, genom 

begränsningar av utsläppen.  

Vi  vet ju alla om att det sker en  långsam temperaturhöjning på jorden  orsakat av vår jakt 

på välfärd och rikedom,  och därför måste vårt mål vara att optimera användande av 

förnyelsebra energiformer. 

Låt Uppvidinge kommun  stå som en trendsättare i Klimatfrågan. 

 

4. Jag föreslår därför: 

 att medborgarförslaget tas upp för åtgärd med de justeringar som kan vara lämpliga 

av teknikens utveckling från 2014 tills 2017. 

 våra kunniga och högutbildade tjänstemän inom tekniska avdelningen att får till 

uppgift att göra en planering för det hållbara samhället i en 5-10 årsvision, som 

redovisas inom 2 år.  

Fagarskruv 20 november 2017 

 

Kennet Karlsson   ( - )  =  politisk vilde  

Bilagor: Medborgarförslag från 9 sept. 2014   

 



Medborgarförslag  för  att optimera   användande av  förnyelsebra energiformer , vilket 

gör att Uppvidinge kommuen kan kvarstå  som en föregångare i Klimatfrågan. 

 

  

 

9/9/2014 

Kennet 

 

Från: Kennet och Susanne  Karlsson  

Fagraskruv 1 

364 33 Åseda 

 

Medborgarförslag för utveckling av Uppvidinge kommun. 

 

Introduktion: 

Citat IVL aug-14 

 ”Enligt en ny undersökning som IVL Svenska Miljöinstitutet gjort anser 71 procent av partiernas ledande 
riksdagskandidater att klimatförändring är det allvarligaste miljöproblemet.” 

Citat Miljöminister Lena Ek 31 mars -14 

 ”Den samlade forskarvärldens budskap är tydligt: klimateffekter syns redan över hela världen. Arter flyttar och 
ekosystem förändras, livmedelsproduktionen, kvaliteten och tillgången på vatten påverkas och hälsoeffekter på 
människor kan skönjas.   

För världen handlar det nu om att utveckla samhällen på ett sätt som innebär kraftigt minskade utsläpp, men 
också att anpassa samhällen så att de negativa konsekvenserna mildras.   

Omställning till ett hållbart samhälle med låga utsläpp av växthusgaser parallellt med anpassning av samhället 
till ett förändrat klimat ger bäst framtidsutsikter enligt IPCC:s rapport.   

Ett systematiskt och förebyggande arbete med klimatanpassning är ett viktigt komplement till åtgärder för att 
minska utsläppen av växthusgaser. “ 
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Förord 

Då globala vindkraftsparker påverkar människor, djur och natur på ett negativt sätt så kommer aldrig den 
storskaliga vindkraftsutbyggnaden i kommunen att ske, vilket ur klimatsynpunkt är bra eftersom det är 
dokumenterat att vindkraften i en livscykelanalys avger mycket växthusgaser, samt om man tar hänsyn till den 
totala påverkan som byggandet av en ny kraftledning ger så blir det en av de största växthusgas-utsläppen 
som en energiform kan avge. 

Därför är det hög tid för kommunen att se framåt på framtidens lösningar för ett fossilfritt samhälle. 

Kanske är det dags för kommunen att lära sig mer om hållbarhetskonceptet Cradle to Cradle® 

Centralt för Cradle to Cradle® är att försöka skapa ett positivt avtryck snarare än att begränsa sig till att försöka 
minska det negativa avtrycket. För att uppnå detta måste man tänka till redan i designfasen. ”Design is the first 
sign of human intention” är ett uttryck som myntats av William McDonough och som utvecklas vidare i boken 
’Cradle to Cradle® Remaking the way we make things’ [M Braungart & W McDonough]. 

Detta medborgarförslag är en enkel tanke på hur man kan främja kretsloppstänkandet och nyttja den 
outtömliga solenergin för att ge mångfald och tillväxt. 

 

 

Sol, vind, vatten och biobränsle I kombination med tillvaratagande av metangasen vid våra 
reningsverk. 

 

Förslaget är att kommunen tillsätter en utredning om vilka konsekvenser och fördelar som ges inom om nedan 
åtgärder genomförs. Se dessa förslag som en långsiktig styrning mot det hållbara samhället, samtidigt som det 
är en utvecklingspotential för Uppvidinge kommun. 

 

A) Kraftvärme 

Bygg ut våra befintliga fjärvärmeverk med kraftvärme. Premiera anslutning till fjärrvärmen och bygg ut för 
bostadsområden, samverkan bör göras med fjärrvärmeägarna. Utbyggnadstakten av kraftvärme har varit stor 
så i vårt län finns nu Växjö med 39 MW, Ljungby med 6,3 MW och en mindre anläggning i Älmhult.  

Kan Uppvidinge bygga ut med 10 MW?  

Fördelar: 

 Energin kan användas som regelerkraft till våra vindkraftverk som kommer att byggas. 

 Biobränslet som åtgår för Värmeverket kan vara lokalt från kommunen, eftersom vi har 
 klimatförändringen så är tillväxten enorm av biobränsle. 

 För denna typ av elproduktion behövs ingen reglerkraft. 

 Landsbygden får en ny näringskälla och behålls levande. 

Kartläggning: 
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Hur stor energiproduktion kan befintliga fjärrvärmeverk idag ge och hur stor elproduktion kan vara möjlig med 
utbyggnad av kraftvärme. 

Hur många skogsbönder i Uppvidinge kan bli leverantörer av biobränsle. 

Hur många lokala arbetstillfällen ger biobränsle avverkning/hantering? 

B) Solenergi 

Premiera och informera om installation av solceller för elproduktion till nätet och eget bruk. 

Föregå med goda exempel och låt Uppvidingehus sätta solceller på alla tak som är möjliga. Ge skattefördel till 
de industrier och privatpersoner som investerar i solenergi. 

Upplåt våra deponiområden till de företag som vill storsatsa på en solcellspark. 

Fördelar: 

Detta är en tyst energiform som aldrig stör varken natur, djur eller människor. 

Monteringa kan ske av lokala företag. 

Kartläggning: 

Hur stor energiproduktion kan erhållas av Uppvidingehus resp. privata och industrier. 

Hur många lokala arbetstillfällen ger montering och installation? 

C) Vattenkraft 

Lobba för bättre villkor för minivattenkraftverk 

Fördelar: 

En helt oslagbar energiform som har lång tradition och där stor kunskap finns. 

Kartläggning: 

Hur stor energiproduktion skulle Uppvidinge kommun kunna skapa genom vattenkraft om alla fallhöjder tas 
tillvara. 

 

D) Vindkraft 

Dagens utbyggnadsförslag ger en ödeläggelse av vår natur och landsbygd, befolkningen flyttrar och vi erhåller 
en död förfallen bebyggelse från 1900-talet. 

Därför bör en plan göras med hänsyn till de boende där respektavstånd måste vara 4 km vid 200 m höga verk. 
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Genomför en koncentrerad grupp av verk max höjd 150 meter norr om Hultbren mot Linneberga, låt denna 
grupp producera vätgas av all sin effekt, eftersom vätgasproduktion är enligt dagens teknik energikrävande. 
Vätgasen utvinns ur vatten vilket det finns obegränsad till gång av. 

Fördelar: 

En levande landsbygd bevaras för kommande generationer. 

Våra djupa hemlighetsfulla skogar behålles som en turistmagnet eftersom turismen är den enda framtida 
möjliga uthålliga affärsverksamheten i Uppvidinge kommun, som kan skapa många jobb samt boende i 
kommunen då dygnetruntservice krävs. 

De ytterligare verk som kan/kommer att byggas kan kraftregleras genom kraftvärmeverken och ev. 
vattenkraften. 

Vi slipper bygga en ny kraftledning för 350 miljoner kr, vilket måste anses som ett enormt resursslöseri genom 
att investera i detta enbart för vindkraften som har en kort livslängd av endast 20 år. 

Vi kan lättare klara av skogsbränder vid ett fåtal verk koncentrerade på ett eller två ställen, eftersom verken har 
en benägenhet att brinna. 

Kartläggning: 

Hur stor vätgasproduktion skulle ett 10-tal verk kunna ge? 

Hur mycket produktiv skogsmark sparar vi genom att inte bygga ut vindkraften? 

 

  

E) Metangas – vätgas-bränsleceller. 

Världen över planeras för framtida vätgassamhällen. Men först måste billigare och mer klimatsmarta sätt att 
framställa gasen tas fram. Idag produceras vätgas huvudsakligen av naturgas. 

Nu kan man använda billiga material som nickel och järn för att spjälka vatten vid låg spänning  

Forskarna går nu vidare med att utveckla en utrustning som drivs av el från solceller och självklart så kan även 
elen från vindkraftverk vara lämpligt. 

Vätgas är ett perfekt bränsle för allt från att driva bilar till at lagra förnybar energi.   

  

Ta hand om metangasen som hela tiden sipprar ur vår soptippar och förstärker växthuseffekten. 

Ta hand om allt matavfall och lägg i rötkammare förproduktion av metangas. 

Lägg en pipeline från Linneberga till Nottebäckskrysset. 

Installera Metacons Reformer och producera vätgas ur vårt avfall.  
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Fördelar: 

Bränsleceller ger inga utsläpp 

Vi tar vara på vår egen skit. 

Kartläggning: 

Hur stor energiproduktion kan ex metangasen från linneberga ge? 

Hur stort är behovet av kommande vätgasstationer? 

ö och klimat på köpet 

F) Bygg en vätgas tankstation i Nottebäckskrysset. 

2015 kommer både Toyota och Hyundai med serieproducerade bränslecellsbilar för vätgas. Tanken är att det 
skall byggas 15 vätgasstationer från Malmö till Haparanda i en start. Var förekommande och locka till sig 
stödmedel för detta. 

Genom att vara först ut på banan så drar Uppvidinge (Nottebäckskrysset) till sig trafik för tankning. 

Bränslecellsbilar är helt fria från utsläpp. 

Planera infrastrukturen I Nottebäckskrysset för en ny handelsplats och samlingsplats för turismen. 

Bygg en stugby där med uppvärmning och el från bränsleceller, bygg ett hotell i massivträ. Bli den 
framåtriktade kommunen som alla vill besöka och göra ett studiebesök hos. 

Nottebäckskrysset är porten till ” The Deep Dark Forests” dit alla weekendbesökare från Europa åker för lugn 
och ro genom at vandra-fiska-jaga-botanisera eller helt enkelt bra vara. 

Bussning sker Småland Airport – Nottebäck, efter några år finns ett höghastighetståg Växjö – Lenhovda över 
krysset. 

Restaurang med lokalproducerad mat.  Svensk Husmanskost. 

Butiker med glas-trä och snaps osv. 

 

Kartläggning: 

Hur stor turisttillströmning kan det ge med en ny handelsplats med innovationer och vilken effekt ger det på vårt 
skatteunderlag om vi skapar serviceyrken inom turismen som tvingar de arbetande at finns i närheten vilket gör 
att många kommer att bo i kommunen. 

Turismen är en av de större ekonomika faktorerna att räkna med hur vi bäst gör en god vinning för kommunen. 
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Fagraskruv 9 september 2014 

 

 

Kennet Karlsson    Susann Karlsson 

  

  

 

 

  

Kennet 

  

[Type the sender company name] 





Motion om klimatet i skollokaler    

 

 

I ett steg att förbättra inomhusklimatet i skolbyggnaderna, kommer 

här ett förslag att installera solpaneler som solavskärmning utanför 

fönstren.  

Denna energi kan man sen använda för att driva ett tempererat 

ventilationssystem. På detta vis kan man få ett bättre 

inomhusklimat för elever och personal i byggnaderna. Man kan låta 

ventilationen gå under längre tider och på detta vis vädra ut 

eventuell radongas.  

  

Här är en länk hur en skola i Jönköping har gjort. 

https://www.jp.se/article/habo-satsar-pa-solen/ 

 

Vi yrkar att möjligheterna för förbättrad inomhusmiljö ses över 

enligt ovanstående och förhoppningsvis åtgärdas enligt förslaget 

ovan. 

 

För Uppvidingemoderaterna 

Margareta Schlee 

2018-06-18 

https://www.jp.se/article/habo-satsar-pa-solen/


 
 
 
 

 

 

Till kommunfullmäktige 26/6 

 
 

 

 
 

 

Meddelanden 

 
 

 

1. Granskningsrapport av bisysslor 2017-000375 

2. 2018-000230, Maj månad Rapportering "ej verkställda beslut enligt SoL och LSS 

2018 

3.2018-000022 Länsstyrelsen beslut 2018-06-04 i ärende 551-340-18 Ändring av 

villkor i tillstånd till att lägga upp hushålls- och industriavfall samt avvattnat 

avloppsslam på fastigheten Linneberga 1:23 (numera 1:25) Uppvidinge kommun 

 

 

 

 

 


