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Ledamöter Ingrid Hugosson (C), Ordförande, § 20-25, 28-33 

Peter Skog Lindman (S), 1:e vice ordförande 

Camilla Ymer (S), § 20-25, 28-33 

Åke Carlson (C), § 20-25, 28-33 

Patrik Davidsson (C) 

Peter Danielsson (S) 

Lennart Lundahl (LBPO) 

Monika Hammarström (S) 

Sophie Palm (C) 

Kent Bergqvist (S) 

Susanne Eriksson Andersson (V) 

Margaretha Schlee (M), 2:a vice ordförande 

Yvonne Wilhelmsson (C) 

Bjarne Svensson (S) 

Thomas Lindberg (C) 

Kerstin Ljungkvist (SD) 

Roger Karlsson (LBPO) 

Erik Ragnarsson (C) 

Christina Lindqvist (KD) 

Lars-Erik Hammarström (S) 

Kent Helgesson (-) 

Rolf Green (M) 

Ingemar Hugosson (C) 

Björn Bodén (S) 

Susanne Karlsson (-) 

Torbjörn Gustafsson (C) 

Åke Axelsson (S) 

Sven-Olof Engstrand (C)  

Birger Johansson (S) tjänstgörande ersättare för Kasia Musial Lilja (S) 

Martina Gustafsson (S) tjänstgörande ersättare för Marie Hammarström (S) 

Mikaela Gross (V) tjänstgörande ersättare för Leif Hauge (V) 

Andreas Preschel (SD) tjänstgörande ersättare för Anders Ljungkvist (SD) 

Rose-Marie Elling (M) tjänstgörande ersättare för Jerker Blomqvist (M) 

Eva Palmqvist (C) tjänstgörande ersättare för Åke Carlson (C) § 26 

Roland Cronholm (C) tjänstgörande ersättare för Ingrid Hugosson (C) § 26 
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Övriga närvarande  

Tjänstemän Christer Lindberg, kommunchef 

Christoffer Mowide, kommunsekreterare 

Silja Savela, ekonomichef, § 25-26 

Lars-Gunnar Serell, enhetschef Uppjobb, § 20 
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§ 20 Dnr 26910  

Information om tillväxtprojekt 

Sammanfattning av ärendet 

Lars-Gunnar Serell informerar om projekt för tillväxt som Uppjobb drivit 

med stöd från tillväxtverket och arbetsförmedlingen.  
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§ 21 Dnr 2017-000434  

Allmänhetens frågestund 

Sammanfattning av ärendet 

Inga frågor inkom från allmänheten.    
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§ 22 Dnr 2018-000116  

Interpellation om medlemskap i Räddningstjänsten 
östra Kronoberg 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) lämnade in en interpellation den 18 mars 2018 till Åke 

Carlson (C). I interpellationen frågar Margareta vad Uppvidinge kommun 

vill med Räddningstjänsten östra Kronoberg. 

Åke Carlson (C) svarade att kommunens huvudalternativ är Höglandets 

räddningstjänst.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att 

interpellationen får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellationen, 2018-03-18 

Interpellationssvar, 2018-03-21      
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§ 23 Dnr 2018-000117  

Interpellation om budget i balans 

Kommunfullmäktiges beslut 

Interpellationen får ställas.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) lämnade in en interpellation den 18 mars 2018 till Åke 

Carlson (C). I interpellationen frågar Margareta vad Åke Carlsons (C) 

förslag till en budget i balans är? 

Åke Carlson (C) svarar på interpellationen. 

Beslutsgång 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om interpellationen får ställas. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att 

interpellationen får ställas.  

Beslutsunderlag 

Interpellationen, 2018-03-18 

Interpellationssvar, 2018-03-19      
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§ 24 Dnr 2018-000084  

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska kommunrevisionen lämna en revisionsberättelse till 

kommunfullmäktige. Revisionsberättelsen ska innehålla en redogörelse för 

den verksamhet revisorerna bedrivit det föregående året.  

Kommunrevisionen gjorde år 2017 sju granskningar av kommunens styrelse 

och nämnder. Med granskningarna som grund rekommenderar 

kommunrevisionen kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot 

kommunstyrelsens personalutskott men i övrigt bevilja ansvarsfrihet för 

styrelse och ledamöter.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta att notera 

informationen. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat att 

notera informationen.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelsen, 2018-03-16 

Revisionsberättelsen för Uppmod AB, 2018-03-19 

Revisionsberättelsen för Uppcom AB, 2018-03-19 

Revisionsberättelsen för AB Uppvidingehus, 2018-03-12      

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 25 Dnr 2018-000064  

Årsredovisning 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Använda 3 062 500 kronor av resultatutjämningsreserven för justering av 

balanskravsresultatet för år 2017. 

2 Godkänna årsredovisningen 2017. 

Protokollsanteckning 

Kent Helgesson (-) har lämnat in en protokollsanteckning som finns bifogad 

till detta protokoll.    

Sammanfattning av ärendet 

Årsredovisningen och den finansiella analysen syftar till att identifiera hur 

kommunen lever upp till god ekonomisk hushållning. Kravet på ekonomi i 

balans ska ses som ett instrument för att säkerställa att varje generation bär 

kostnaderna för den service som generationen själv beslutar om.  

Kommunen använder sig av fyra övergripande finansiella mål för att styra 

den ekonomiska utvecklingen. Två av målen uppnås för året. Inom 

personalområdet finns fyra kommungemensamma personalmål, 2017 

uppnås bara ett av målen. Måluppfyllelsen för nämndernas 

verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har försämrats kraftigt, 

bara 41 procent av målen uppnås i år, att jämföras med cirka 70 procent 

förra året.  

Årets resultat är minus 3,6 miljoner kronor, vilket är 5,6 miljoner kronor 

sämre än det budgeterade resultatet. Balanskravsresultatet, det vill säga 

årets resultat efter att hänsyn har tagits till realisationsvinster och 

förändring av resultatutjämningsreserven (RUR), är minus 1,1 miljoner 

kronor. Ekonomiavdelningen föreslår att balanskravsresultatet justeras med 

3 062 500 kronor genom att resultatutjämningsreserven inom det egna 

kapitalet (RUR) minskas med motsvarande belopp.  

Resultatutjämningsreserven består av tidigare års överskott och infördes av 

Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun år 2013. Årets resultat belastas 

av nedskrivning av anläggningstillgångar med 3 062 500 kronor till följd av 

att en utrangering år 2013 hanterats felaktigt i redovisningen. Den felaktiga 

hanteringen innebär att resultatet för år 2013 var för högt och därmed har 

avsättningen till resultatutjämningsreserven varit för hög.  
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Nämnderna tillsammans redovisar ett negativt budgetutfall på 12,5 miljoner 

kronor. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar ett 

negativt resultat för femte året i rad.  

Årets investeringar uppgår till 21,9 miljoner kronor. Årets stora investering, 

totalt 12,4 miljoner kronor, är tillbyggnad av en industrilokal i Åseda.  Den 

nya förskolan i Åseda har färdigställts i år.  

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 

tre år. I samband med budgetarbetet för 2019-2021 kommer plan för 

återställande av årets negativa balanskravsresultat på 1,1 miljoner kronor 

att tas fram. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 mars 2018, § 32, och föreslog 

kommunfullmäktige:  

1 Använda 3 062 500 kronor av resultatutjämningsreserven för justering av 

balanskravsresultatet för år 2017. 

2 Godkänna årsredovisningen 2017. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Christina Lindqvist (KD) och Mikaela Gross (V) yrkar att stycket 

"Självförvållat kris" på sidan fyra under avsnittet "Kommunstyrelsens 

ordförande" tas bort. 

Lennart Lundahl (LBPO) och Kerstin Ljungkvist (SD) yrkar bifall till 

kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Lennart Lundahls (LBPO) yrkande. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Lennart Lundahls (LBPO) yrkande. 

Votering begärs. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Lennart Lundahls (LBPO) yrkande.  
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Omröstningsresultat 

Ordförande instruerar ledamöterna att svara JA för att rösta bifall till 

Lennart Lundahls (LBPO) yrkande och svara NEJ för att rösta bifall till 

Christina Lindqvists (KD) yrkande. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Camilla Ymer (S) X   

Åke Carlson (C) X   

Peter Skog Lindman 

(S) 

X   

Patrik Davidsson 

(C) 

X   

Rose-Marie Elling 

(M) 

X   

Peter Danielsson (S) X   

Andreas Preschel 

(SD) 

X   

Lennart Lundahl 

(LBPO) 

X   

Monika 

Hammarström (S) 

X   

Sophie Palm (C) X   

Kent Bergqvist (S) X   

Susanne Eriksson-

Andersson (V) 

 X  

Margareta Schlee 

(M) 

X   

Yvonne 

Wilhelmsson (C) 

X   

Bjarne Svensson (S) X   

Thomas Lindberg 

(C) 

X   

Martina Gustafsson X   
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(S) 

Kerstin Ljungkvist 

(SD) 

X   

Roger Karlsson 

(LBPO) 

X   

Erik Ragnarsson (C) X   

Christina Lindqvist 

(KD) 

 X  

Lars-Erik 

Hammarström (S) 

X   

Kent Helgesson (-)  X  

Rolf Green (M) X   

Ingemar Hugosson 

(C) 

X   

Björn Bodén (S) X   

Susanne Karlsson 

(SD) 

 X  

Torbjörn Gustafsson 

(C) 

X   

Åke Axelsson (S) X   

Mikaela Gross (V)  X  

Sven-Olof 

Engstrand (C) 

X   

Birger Johansson (S) X   

Ingrid Hugosson 

(C) 

X   

Totalt 28 5 0 

 

      

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-02-23 

Årsredovisning 2017 
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Socialnämnden § 20/2018 – Verksamhetsberättelse och bokslut 2017 

Barn- och utbildningsnämnden § 21/2018 – Årsredovisningen 2017 

Miljö- och byggnadsnämnden § 19/2018 – Verksamhetsberättelse 

Lönenämnden § 5/2018 – Bokslut 2017 

Beslutet skickas till 

Samtliga kommunens nämnder och bolag 

Revisorerna 
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§ 26 Dnr 2018-000083  

Ansvarsfrihet för 2017 års verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

Bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma 

överförmyndarnämnden och den gemensamma lönenämnden ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017.   

Rikta anmärkning mot ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott 

för otillbörligt beslutsfattande  

Jäv 

Åke Carlson (C), Camilla Ymer (S) och Ingrid Hugosson (C) anmäler jäv. 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år ska kommunrevisionen lämna en revisionsberättelse till 

kommunfullmäktige i vilken kommunrevisionen ska lämna 

rekommendationer för ansvarsfrihet och anmärkningar till 

kommunfullmäktige. I årets revisionsberättelse rekommenderar 

kommunrevisionen kommunfullmäktige att rikta en anmärkning mot 

kommunstyrelsens personalutskott (hädanefter personalutskottet) för 

otillbörligt beslutsfattande.  

Den delen av ärendet som handlar om anmärkning mot kommunstyrelsens 

personalutskott har beretts av kommunfullmäktiges presidium 

representerade av första vice ordförande och andra vice ordförande utan 

ordförande på grund av jäv. 

Den del som handlar om ansvarsfrihet har beretts av kommunfullmäktiges 

presidium i sin helhet. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att bevilja 

ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma 

överförmyndarnämnden och den gemensamma lönenämnden ansvarsfrihet 

för verksamhetsåret 2017. Kommunfullmäktiges presidium föreslår också 

att kommunfullmäktige riktar en anmärkning mot kommunstyrelsens 

personalutskott för otillbörligt beslutsfattande.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Kent Helgesson (-) yrkar bifall till kommunfullmäktiges presidiums båda 

förslag till beslut.  
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Beslutsgång 

Tjänstgörande ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i 

enlighet med kommunfullmäktiges presidiums båda förslag till beslut. 

Tjänstgörande ordförande finner genom acklamation att 

kommunfullmäktige beslutat i enlighet med kommunfullmäktiges 

presidiums båda förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse, 2018-03-16 

Ordförandeskrivelse om anmärkning mot personalutskottet, 2018-03-26 

Ordförandeskrivelse om ansvarsfrihet, 2018-03-26      

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Ledamöterna i kommunstyrelsens personalutskott 
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§ 28 Dnr 2017-000328  

Svar på motion om vinterunderhåll av vägar 

Kommunfullmäktiges beslut 

Besvara motionen i enlighet med vad som redovisas nedan och därmed 

anse motionen besvarad.  

Sammanfattning av ärendet 

Margareta Schlee (M) har i en motion daterad 2017-09-12  anfört att det inte 

räcker att endas ploga kommunens mindre vägar under snöfattiga år, med 

nätter under fryspunkten och tö dagtid. Den senaste vintern har exempelvis 

flera bilar fått sladd, kvaddats och behövt bärgas på den hårt trafikerade 

krokiga ”Skedavägen” mellan väg 23 och väg 31. Flera bilar har efter dessa 

singelolyckor blivit körodugliga enligt motionären och endast kunnat köras 

till skroten. Vägarna som är kommunens ansvar måste därför enligt 

motionären även sandas. Motionären yrkar att tekniska utskottet ser över 

de vägar som ligger under kommunens ansvar och vid plogning även 

sandar dessa vägar.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2017-09-26, § 85, att 

överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 mars 2018, § 42, och föreslog 

kommunfullmäktige att besvara motionen i enlighet med vad som 

redovisas nedan och därmed anse motionen besvarad. 

Svar på motionen 

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. Innebörden av väghållaransvaret regleras i väglagen, 

miljöbalken och lag om särskilda bestämmelser om gaturenhållning och 

skyltning. Lagstiftningen anger de yttre ramarna för hur en kommun ska 

utöva sitt väghållaransvar och kan kompletteras med kommuninterna mål 

och riktlinjer.   

Väghållaransvaret fritar inte den enskilde bilföraren från det ansvar som 

denne har enligt trafikförordningen. I reglerna slås fast att bilföraren är 

skyldig att anpassa fordonets hastighet till vad trafiksäkerheten kräver. 

Hänsyn skall tas till bl a väderleks- och siktförhållandena och hastigheten 

får aldrig vara högre än att föraren behåller kontrollen över fordonet. 
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Föraren ska hålla en med hänsyn till omständigheterna tillräckligt låg 

hastighet vid bl a halt väglag.   

I Uppvidinge vilar ansvaret för snöröjning av de vägar där kommunen har 

ett väghållaransvar på kommunstyrelsen enligt nämndens reglemente. 

Utöver budgetramen för vinterväghållning, trafikbelysning och parker i 

kommunfullmäktiges budget, saknas kommuninterna mål och riktlinjer för 

verksamheten. Budgeten utgör därigenom styrdokumentet för 

verksamheten. 

Snöröjning och halkbekämpning av gator och vägar utförs av tekniska 

avdelningen inom samhällsserviceförvaltningen vid behov och sålunda inte 

utifrån en på förhand fastställd plan. Någon regelmässig halkbekämpning 

sker därför inte efter utförd snöröjningsinsats, utan först när tekniska 

avdelningen eller - utanför ordinarie arbetstid - entreprenören bedömer att 

det behövs.      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsunderlag 

Motion om vinterväghållning av vägar, 2017-09-12 

Kommunfullmäktige § 85/2017 – Anmälan av motionen 

Tjänsteskrivelse av kommunsekreteraren, 2017-10-23 

Tjänsteskrivelse av samhällsserviceförvaltningen, 2018-02-20      

Beslutet skickas till 

Kommunfullmäktige  

Margareta Schlee (M) 
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§ 29 Dnr 2017-000399  

Svar på motion om budgetprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Avslå motionen.  

Sammanfattning av ärendet 

Susanne Eriksson Andersson (V) lämnade den 13 november 2017 in en 

motion om budgetprocessen.  

I motionen föreslår Susanne ”att alla partier som är representerade i 

kommunfullmäktige även ska ingå i budgetberedningen”. 

Kommunstyrelsen behandlade ärendet den 13 mars 2018, § 43, och föreslog 

kommunfullmäktige att avslå motionen. 

Svar på motionen 

Sveriges statsskick är en parlamentarisk demokrati. Parlamentarismens 

tanke gäller även i kommunal verksamhet. 

Den innebär att folket väljer representanter till en folkvald församling och 

att andelen ledamöter i de folkvalda församlingarna utgör basen för hur 

makten fördelas. Ett parti med många ledamöter i kommunfullmäktige får 

alltså större makt än ett parti med få. 

Fullmäktige väljer kommunstyrelse och styrelsen väljer arbetsutskott. Vid 

valet av arbetsutskott 2014 tillämpades i Uppvidinge proportionellt val, det 

vill säga partierna representeras utifrån andelen ledamöter i KS. 

Det ankommer på kommunstyrelsen att lägga förslag på budget. 

Kommunstyrelsens ordförande i sin tur, ansvarar för beredningen inför 

styrelsens beslut. I Uppvidinge kommun har vi dock valt att budgeten 

bereds av kommunstyrelsens arbetsutskott, med andra ord, en 

demokratiskt vald grupp. 

Då alla partier i kommunfullmäktige inte är lika stora bör inte heller alla 

partier ges samma makt.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Susanne Eriksson Andersson (V) yrkar bifall till motionen. 

Kent Helgesson (-) yrkar att Partier representerade i kommunfullmäktige 

utan representation i budgetberedning medges delta med en representant 

vardera vid budgetsammanträde den 2 och 3 maj då nämndernas 
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verksamhet och ekonomiska förutsättningar presenteras. Representant från 

moderaterna, vänsterpartiet, sverigedemokraterna och kristdemokraterna 

avses.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Susanne Eriksson Andersson (V) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med Kent 

Helgessons (-) yrkande.  

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Kent Helgessons (-) yrkande. 

Votering begärd. 

Ordförande finner genom votering att kommunfullmäktige beslutat avslå 

Kent Helgessons (-) yrkande.  

Omröstningsresultat 

Ordförande instruerar ledamöterna att rösta JA för bifall till Kent 

Helgessons (-) yrkande och NEJ för avslag av Kent Helgessons (-) yrkande. 

Beslutande Ja Nej Avstår 

Camilla Ymer (S)  X  

Åke Carlson (C)  X  

Peter Skog Lindman 

(S) 

 X  

Patrik Davidsson 

(C) 

 X  

Rose-Marie Elling 

(M) 

X   

Peter Danielsson (S)  X  

Andreas Preschel 

(SD) 

 X  
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Lennart Lundahl 

(LBPO) 

X   

Monika 

Hammarström (S) 

X   

Sophie Palm (C)  X  

Kent Bergqvist (S)  X  

Susanne Eriksson-

Andersson (V) 

X   

Margareta Schlee 

(M) 

X   

Yvonne 

Wilhelmsson (C) 

X   

Bjarne Svensson (S) X   

Thomas Lindberg 

(C) 

 X  

Martina Gustafsson 

(S) 

 X  

Kerstin Ljungkvist 

(SD) 

 X  

Roger Karlsson 

(LBPO) 

X   

Erik Ragnarsson (C)   X 

Christina Lindqvist 

(KD) 

X   

Lars-Erik 

Hammarström (S) 

X   

Kent Helgesson (-) X   

Rolf Green (M) X   

Ingemar Hugosson 

(C) 

 X  

Björn Bodén (S) X   

Susanne Karlsson X   
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(SD) 

Torbjörn Gustafsson 

(C) 

 X  

Åke Axelsson (S)  X  

Mikaela Gross (V) X   

Sven-Olof 

Engstrand (C) 

 X  

Birger Johansson (S)  X  

Ingrid Hugosson 

(C) 

 X  

Totalt 15 17 1 

      

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 43/2018 – Svar på motion 

Ordförandeskrivelse, 2018-03-01 

Kommunfullmäktige § 133/2017 – Motion om budgetprocessen 

Motionen, 2017-11-13   

Beslutet skickas till 

Susanne Eriksson-Andersson  (V)  
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§ 30 Dnr 2018-000085  

Avsägelse av uppdrag som ledamot i fullmäktige, 
socialnämnden, socialnämndens individutskott och 
valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

1 Entlediga Börje Melin (SD) från uppdragen som ledamot i 

socialnämnden och ledamot i valnämnden. 

2 Hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.  

Sammanfattning av ärendet 

Börje Melin (SD) avsade sig den 4 mars 2018 samtliga uppdrag i 

Uppvidinge kommun. 

Kommunfullmäktige behöver välja nya ledamöter i socialnämnden och 

valnämnden efter Börje.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan entlediga Börje Melin (SD) 

från uppdragen som ledamot i socialnämnden och valnämnden samt 

hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat 

entlediga Börje Melin (SD) från uppdragen som ledamot i socialnämnden 

och valnämnden samt hemställa hos länsstyrelsen om ny sammanräkning.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse, 2018-03-04      

Beslutet skickas till 

Börje Melin 
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§ 31 Dnr 2018-000137  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
socialnämnden efter Börje Melin (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Kerstin Ljungkvist (SD) som ledamot i socialnämnden efter Börje 

Melin (SD).      

Sammanfattning av ärendet 

Börje Melin (SD) avsade sig den 4 mars 2018 samtliga uppdrag i 

Uppvidinge kommun. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ledamot i socialnämnden efter Börje.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Andreas Preschel (SD) yrkar att kommunfullmäktige väljer Kerstin 

Ljungkvist (SD) som ledamot i socialnämnden.  

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Andreas Preschels (SD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Andreas Preschels (SD) yrkande.      

Beslutet skickas till 

Kerstin Ljungkvist (SD) 

Socialnämnden 
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§ 32 Dnr 2018-000138  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i valnämnden 
efter Börje Melin (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 

Välja Anders Ljungkvist (SD) som ledamot i valnämnden efter Börje Melin 

(SD).      

Sammanfattning av ärendet 

Börje Melin (SD) avsade sig den 4 mars 2018 samtliga uppdrag i 

Uppvidinge kommun. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ledamot i valnämnden efter Börje.      

Förslag till beslut på sammanträdet 

Andreas Preschel (SD) yrkar att kommunfullmäktige väljer Anders 

Ljungkvist (SD) som ledamot i valnämnden.   

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 

Andreas Preschels (SD) yrkande. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige beslutat i 

enlighet med Andreas Preschels (SD) yrkande      

Beslutet skickas till 

Anders Ljungkvist (SD) 

Valkansliet 
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§ 33 Dnr 2018-000063  

Meddelande till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Notera informationen.  

Sammanfattning av ärendet 

Följande meddelande anmäldes till kommunfullmäktige: 

1. Socialnämnden § 11/2018 – Rapportering av ej verkställda gynnande 

beslut 

2. Sammanräkning för ersättare i kommunfullmäktige efter Fredrik 

Ymer (S)      

Beslutsgång 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan notera informationen till 

protokollet. 

Ordförande finner genom acklamation att kommunfullmäktige noterar 

informationen till protokollet.      

Beslutsunderlag 

Förteckning över meddelande till kommunfullmäktige, 2018-03-20      

  






