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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter Peter Skog Lindman (S), Ordförande 
Kerstin Ljungkvist (SD), 2:e vice ordförande 
Viktoria Birgersson (C) 
Eva Palmqvist (C) 
Thomas Lindberg (C) 
Sadiq Sahal (C) 
Magnus Gustavsson (C) 
Christina Lindqvist (KD) 
Niklas Jonsson (S) 
Bodil Fager Bergqvist (S) 
Peter Danielsson (S) 
Marie Hammarström (S) 
Susanne Karlsson (S) 
Jan Wernström (S) 
Lars-Erik Hammarström (S) 
Bjarne Svensson (S) 
Mikaela Gross (V) 
Matthias Sjöberg (V) 
Richard Revelj (SD) 
Anders Ljungkvist (SD) 
Andreas Preschel (SD) 
Kent Helgesson (LBO) 
Lennart Lundahl (LBO) 
Anders Käll (M) 
Anette Vallentin (S) 
Carl Krekola (M), §§ 124-133 
Jerker Blomqvist (M) 
Margaretha Schlee (M) 
Erik Ragnarsson (C) 
Ingemar Hugosson (C) 
Kent Bergqvist (S) 
Peter Ekman (S) 
Per Danhall (SD) 
Lars-Gunnar Svensson (SD) 
Hanne Geiger (SD) 
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Ersättare  

Tjänstemän Mikael Daxberg, kommunsekreterare 
Silja Savela, ekonomichef §§ 124-125 
Therese Magnusson, kvalitetsstrateg §§ 124-125 
Lars Engqvist, tf kommunchef 

Övriga Benny Jarhall, revisor § 123 
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§ 122 Dnr 2017-000434  

Allmänhetens frågestund 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Frågestunden förklaras för avslutad.        

Sammanfattning av ärendet 
Allmänheten har möjlighet att ställa frågor till kommunfullmäktige. 

En medborgare ställer en fråga angående dagverksamheten för äldre: Vad 
menar ni att processen inte startat ännu när det i Budget 2019 och i VPL 
2020-21 sid 21 står att läsa: "Enligt tidigare beslut i SN halveras budget år 
2019 för att vara helt avvecklad 2020." 

Socialnämndens ordförande Thomas Lindberg svarar att dagverksamheten 
på särskilda boenden inte kommer att avvecklas. 

I samband med frågestunden överlämnas protestlistor till 
kommunfullmäktige. 

En medborgare ställer en fråga gällande de nya reglerna för snöröjning av 
vägsamfälligheter: Hur kan man öka kommunens attraktivitet och öka 
tillgängligheten och tryggheten för kommunens invånare, företag och 
besökare när man tar beslut att slopa snöröjningen av ett antal vägar vid 
gränserna? 

Frågan besvaras vid kommunfullmäktiges sammanträde 18 december 2018.                          
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§ 123 Dnr 28823  

Presentation av revisionens uppdrag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Informationen är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
Lekmannarevisor Benny Jarhall presenterar revisionens uppdrag och 
mandat för det nyvalda kommunfullmäktige.                          
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§ 124 Dnr 2018-000348  

Skattesats 2019, kommunalskatt  

Kommunfullmäktiges beslut 
Den kommunala skattesatsen 2019 fastställs till 21,61 kronor.         

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska enligt kommunallagen fastställa skattesatsen för 
kommande år senast vid utgången av november månad. Förslaget till beslut 
är oförändrad skattesats, 21,61 kronor för 2019. Budgeten är beräknad 
utifrån en oförändrad skattesats.  

Ekonomiska konsekvenser 
Budgetförslaget för 2019 är beräknad utifrån en oförändrad skattesats.    

Förslag till beslut på sammanträdet 
Thomas Lindberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.              

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av ekonomichef, 2018-11-02    

Beslutet skickas till 
Ekonomichef 
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§ 125 Dnr 2018-000194  

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 fastställs enligt 

upprättat förslag. 

2. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att 
under december 2018 fastställa och till kommunstyrelsen överlämna 
ny driftbudget inom beslutad budgetram.  

3. Tiden för vice ordförande i kommunstyrelsen minskas från 75% till 
60%. De 15% fördelas  på ordförande 10% och 5% på vice 
ordförande i socialnämnden.  

Reservation 
Kent Helgesson (LBO), Lennart Lundahl (LBO): Undertecknade reserverar 
sig mot kommunfullmäktiges beslut att avslå Landbygdspartiets förslag att 
återställa de höjda arvodesnivåer som i särskilt beslut fattades av 
kommunfullmäktige 2015-02-24, §7.  

Anledning till höjda politikerarvoden och i synnerhet nära fördubbla 
ersättningsnivåer på samtliga vice ordförandeuppdrag i nämnder och 
styrelser under föregående mandatperiod uppgavs vara det då rådande 
parlamentariska läget vilket ansågs kräva mer politiskt arbete. Därtill 
inrättades hållbarhetsberedningen som också ansågs utgöra en anledning 
att höja arvode och tjänstgöringsgrad för uppdrag som kommunstyrelsens 
vice ordförande från 40 till 75%.  

Med facit i hand kan konstateras att hållbarhetsberedningen inte uträttat 
något av värde – i princip ingenting! De höjda arvodena medförde en 
kostnadsökning med en halv miljon kronor för den politiska 
organisationen. Uppvidinge kommun har högst kostnad av länets 
kommuner för sin politiska organisation men trots detta kännetecknas den 
gånga mandatperioden av politiska tillkortakommanden.  

Landsbygdspartiets förslag skulle inneburit en besparing med en halv 
miljon kronor och dessa medel anser vi behövs i verksamheten där de gör 
störst nytta och inte i den politiska organisationen. Särskilt angeläget när 
den ekonomiska situationen är så allvarligt som just nu när kommunen har 
tvingats lägga en minusbudget..   
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Sammanfattning av ärendet 
I juni 2018, § 69, beslutade kommunfullmäktige om de ekonomiska 
förutsättningarna för nämnder och styrelse för åren 2019-2021. I oktober 
2018 har kommunens budgetberedning träffat representanter för nämnder 
och förvaltningar och tagit del av nämndernas förslag till budget och 
verksamhetsplan för perioden. Efter att ha behandlat nämndernas 
budgetförslag har budgetberedningen enats om ett förslag för budget 2019 
och verksamhetsplan för 2020-2021. 

Nämndernas och styrelsens driftbudgetförslag 
Barn- och utbildningsnämnden, socialnämnden och miljö- och 
byggnadsnämnden har överlämnat driftbudgetförslag som avviker från 
beslutade ramar. Barn- och utbildningsnämndens driftbudgetförslag 
avviker med 2,6 miljoner kronor för samtliga år. Socialnämndens 
driftbudgetförslag avviker med 9,3 miljoner kronor för 2019 och 8,2 miljoner 
kronor för 2020 och 2021. Miljö- och byggnadsnämndens driftbudgetförslag 
avviker med 300 tusen kronor för 2021.  

 

Budgetberedningen föreslår:  

Socialnämndens budgetram utökas med fem miljoner kronor för 2019 och 
att tillskottet minskar med 2,5 miljoner kronor per år 2020 och 2021.  

Barn- och utbildningsnämndens budgetram utökas med 1,6 miljoner kronor 
för 2019 och att tillskottet minskar med 800 tusen kronor per år 2020 och 
2021. 

Miljö- och byggnadsnämndens överskridande i förhållande till budgetram 
avslås.  

Investeringsbudget 
Nämnderna har presenterat förslag på investeringsbudget för åren 2019 – 
2021. Investeringsnivån är närmare 30 miljoner per år för hela perioden. 
Budgetberedningen föreslår inga förändringar i investeringsbudget i 
förhållande till nämndernas förslag.  

Mål 
Kommunfullmäktige har i oktober 2018 beslutat om en ny målstruktur och 
mål för kommunkoncernen. I upprättat förslag till budget 2019 och 
verksamhetsplan 2020-2021 framgår målvärden och adressering av målen.  
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Ekonomiska konsekvenser 
Årets resultat för perioden:  

2019 negativt resultat, 7 miljoner kronor 

2020 positivt resultat, 3,5 miljoner kronor 

2021 positivit resultat 14,6 miljoner kronor 

2019 års negativa resultat kommer inte att återställas, sju miljoner kronor 
används från resultatutjämningsreserven för att uppnå ett 
balanskravsresultat som är noll kronor. 2020 och 2021 års positiva resultat 
beräknas täcka 2017 och 2018 års negativa balanskravsresultat.  

För att uppnå de budgeterade resultatnivåerna för perioden, finns behov av 
kostnadssänkande åtgärder på 8 miljoner kronor 2020 och ytterligare 12 
miljoner 2021. Kommunchefen har i uppdrag att senast i april 2019 redovisa 
kostnadssänkande åtgärder.     

 
Förslag till beslut på sammanträdet 
Mikaela Gross (V) yrkar:  

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en rejäl översyn av barn- och 
utbildningsnämndens verksamhet med fokus på arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning, lönestruktur och vad som 
krävs för att kunna anställa mer behöriga lärare. Underlaget ska tas fram till 
slutet av mars 2019. 

 

Anders Ljungkvist (SD) yrkar med bifall av Lennart Lundahl (LBO) och 
Kent Helgesson (LBO): 

Vi i Sverigedemokraterna yrkar på att 10 % av budgeten för kommunalt 
partistöd, 50.000 kr årligen, under mandatperioden 2019-2022, omfördelas 
från Kommunstyrelsens budgetram till Socialnämndens budgetram för att 
användas till Dagverksamheten inom äldreomsorgen. 
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Matthias Sjöberg (V) yrkar: 

Att kommunstyrelsen ges i uppdrag att göra en rejäl översyn av 
socialnämndens verksamhet med fokus på arbetsmiljö, 
kompetensutveckling, kompetensförsörjning och lönestruktur. Underlaget 
ska tas fram till slutet av mars 2019. 

 

Niklas Jonsson (S) yrkar: 

Att minska tiden för vice ordförande i kommunstyrelsen från 75% till 60%. 
Att fördela de 15% på ordförande 10% och 5% på vice ordförande i 
socialnämnden. 

 

Thomas Lindberg (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag: 

Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021 fastställs enligt upprättat 
förslag. 

Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att under 
december 2018 fastställa och till kommunstyrelsen överlämna ny 
driftbudget inom beslutad budgetram.  

 

Kent Helgesson (LBO) yrkar avslag på Jonssons yrkande. 

 

Kent Helgesson (LBO) yrkar med bifall av Christina Lindqvist (KD), Anders 
Ljungkvist (SD) och Matthias Sjöberg (V): 

Att höjningen av fasta politikerarvoden som beslutades av fullmäktige 
2015-02-24 §7 återställs. Besparingen på 500 000 kr innebär generell 
förstärkning av budget som förslagsvis kan användas för 
trygghetsskapande och brottsförebyggande insatser.  

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordföranden ställer proposition på Ljungkvists yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

Votering begärs 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition: JA för bifall. Nej för 
avslag. 
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JA: Per Danhall (SD), Lars-Gunnar Svensson (SD), Rickard Revelj (SD), 
Anders Ljungkvist (SD), Kerstin Ljungkvist (SD), Andréas Preschel (SD), 
Hanne Geiger (SD), Kent Helgesson (LBO), Lennart Lundahl (LBO).  

NEJ: Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Peter Danielsson (S), 
Marie Hammarström (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Peter 
Ekman (S), Kent Bergqvist (S), Anette Vallentin (S), Lars-Eric Hammarström 
(S), Bjarne Svensson (S), Peter Skog Lindman (S), Jerker Blomqvist (M), 
Anders Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl Krekola (M), Erik Ragnarsson 
(C), Ingemar Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), Eva Palmqvist (C), 
Thomas Lindberg (C), Sadiq Sahal (C), Magnus Gustafsson (C), Mikaela 
Gross (V), Matthias Sjöberg (V), Christina Lindqvist (KD). 

 

Proposition 2 

Ordföranden ställer proposition på Helgessons yrkande gällande 
återställande av fasta politikerarvoden. Kommunfullmäktige beslutar att 
avslå yrkandet. 

Votering begärs 

Ordföranden fastställer följande voteringsproposition: JA för bifall. Nej för 
avslag. 

JA: Erik Ragnarsson (C), Ingemar Hugosson (C), Viktoria Birgersson (C), 
Eva Palmqvist (C), Thomas Lindberg (C), Sadiq Sahal (C), Magnus 
Gustafsson (C), Christina Lindqvist (KD), Per Danhall (SD), Lars-Gunnar 
Svensson (SD), Rickard Revelj (SD), Anders Ljungkvist (SD), Kerstin 
Ljungkvist (SD), Andréas Preschel (SD), Hanne Geiger (SD), Kent 
Helgesson (LBO), Lennart Lundahl (LBO). 

NEJ: Niklas Jonsson (S), Bodil Fager Bergqvist (S), Peter Danielsson (S), 
Marie Hammarström (S), Susanne Karlsson (S), Jan Wernström (S), Peter 
Ekman (S), Kent Bergqvist (S), Anette Vallentin (S), Lars-Eric Hammarström 
(S), Bjarne Svensson (S), Peter Skog Lindman (S), Jerker Blomqvist (M), 
Anders Käll (M), Margareta Schlee (M), Carl Krekola (M), Mikaela Gross 
(V), Matthias Sjöberg (V). 

 

Proposition 3 

Ordföranden ställer proposition på Jonssons yrkande och finner att 
kommunfullmäktige bifaller yrkandet. 
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Proposition 4 

Ordföranden ställer proposition på Gross yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet. 

 

Proposition 5 

Ordföranden ställer proposition på Sjöbergs yrkande och finner att 
kommunfullmäktige avslår yrkandet.  

 
Omröstningsresultat 
Omröstning 1 

JA: 9 st. NEJ 26 st 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå Ljungkvists yrkande. 

Omröstning 2 

JA: 17 st. NEJ: 18 st 

Kommunstyrelsen beslutar att avslå Helgessons yrkande.  

Beslutsunderlag 
Budget 2019 och verksamhetsplan 2020-2021för Uppvidinge kommun  

Tjänsteskrivelse av ekonomichefen, 2018-11-05   

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Ekonomichef 

Revisorer 
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§ 126 Dnr 2018-000328  

Taxor och avgifter inom vård- och omsorgsavdelningen 
år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Taxor och avgifter inom vård- och omsorgsavdelningen år 2019 fastställs.        

Sammanfattning av ärendet 
Varje år fastställer kommunfullmäktige taxor och avgifter i kommunen i 
enlighet med kommunallagen. Socialnämnden har lämnat förslag på taxor 
och avgifter inom verksamhetsområdet för vård och omsorg år 2019.                    

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för taxor och avgifter 2019 

Höjning av taxor 2019 tabell 

Beslut 20180000292-SN-§ 113 

Tjänsteskrivelse av ekonomichef    

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 127 Dnr 2018-000166  

Redovisning av obesvarade medborgarförslag och 
obesvarade motioner 

Kommunfullmäktiges beslut 
Rapporten är delgiven.        

Sammanfattning av ärendet 
Rapport föreligger om ej beredda motioner och medborgarförslag.                          
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§ 128 Dnr 2018-000129  

Kommunalt Partistöd för år 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande belopp i partistöd betalas ut: 

Sverigedemokraterna 97 143 kr 

Vänsterpartiet 32 857 kr 

Socialdemokraterna 161 429 kr 

Moderaterna 58 571 kr 

Landsbygspartiet 32 857 kr 

Centerpartiet  97 143 kr 

Miljöpartiet  19 107 kr 

Partistöd betalas inte ut till Kristdemokraterna.        

Sammanfattning av ärendet 
Kommunalt partistöd får varje år delas ut av kommunfullmäktige enligt 
kommunallagen. Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun beslutade om 
regler för kommunalt partistöd den 26 augusti 2014. Enligt reglerna är de 
partier som är representerade i kommunfullmäktige berättigade till stöd 
under förutsättningen att respektive parti lämnar in en redovisning om vad 
partistödet använts till samt ett granskningsintyg som intygar att 
redovisningen stämmer. 

Redovisningen som skulle lämnas in senast den 30 juni 2018 gällde vad 
partistödet för år 2017 använts till. Nedanstående partier är berättigade till 
kommunalt partistöd i Uppvidinge kommun enligt reglerna för kommunalt 
partistöd: 

Sverigedemokraterna 

Vänsterpartiet 

Socialdemokraterna 

Moderaterna 

Landsbygspartiet oberoende 

Centerpartiet 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
17(22) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-27 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Kristdemokraterna 

Kristdemokraterna uppfyller kravet för representation i 
kommunfullmäktige men har inte lämnat in redovisning av partistöd eller 
granskningsintyg och är därför inte berättigade kommunalt partistöd för år 
2019.  

Vid uträkning av partistödet har den aktuella budgetsumman om 500 000 
kronor använts som referenspunkt. Eftersom sju partier finns 
representerade i kommunfullmäktige blir det 7 143 kronor i grundstöd. Det 
finns 35 mandat i kommunfullmäktige och mandatstödet blir därför 12 857 
kronor per mandat.  

Kommunfullmäktige beslutade 2017-11-28 att inte betala ut partistöd till 
Miljöpartiet pga att redovisning inte lämnats in. Reglerna för partistöd 
medger att medel kan betalas ut nästkommande år om redovisning lämnats 
in. Miljöpartiet har lämnat in ansökan för verksamhetsåret 2016.                          
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§ 129 Dnr 2018-000339  

Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Följande sammanträdestider fastställs: 

29 januari, 26 februari, 26 mars, 23 april, 28 maj, 25 juni, 27 augusti, 24 
september, 29 oktober, 26 november, 17 december       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska fastställa sammanträdesplan för år 2019.                          

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(22) 
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2018-11-27 
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§ 130 Dnr 2018-000146  

Motion om att införa fastighetsnära insamlingssystem 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen besvaras med hänvisning till att motionärens förslag 
omhändertas inom ramen för den pågående utredningen om samverkan 
inom kommunal avfallshantering.        

Sammanfattning av ärendet 
Den 13 april 2018 lämnade Patrik Davidsson (C) in en motion om 
fastighetsnära insamlingssystem. I denna föreslår han att kommunstyrelsen 
ger samhällsserviceförvaltningen i uppdrag att utreda möjligheten att införa 
ett fastighetsnära insamlingssystem.  

Kommunfullmäktige beslutade vid sitt sammanträde 2018-04-24, § 44, att 
överlämna motionen till kommunstyrelsen för beredning.  

Tekniska utskottet beslutade vid sitt sammanträde 2018-0925, § 20, att 
utreda bildandet av en gemensam organisation inom kommunal 
avfallshantering mellan Aneby, Sävsjö, Vetlanda och Uppvidinge. 
Kommunstyrelsen har utsett Niklas Jonsson (S) och Patrik Davidsson (C) att 
företräda Uppvidinge kommun i den politiska styrgruppen.  

Syftet med utredningsuppdraget är att utreda förutsättningarna för en 
gemensam organisation för en hållbar avfallshantering i de samverkande 
kommunerna och dess hushåll och verksamheter. Utredningen kommer att 
genomföras under perioden oktober 2018 - april 2019.  

Samhällsserviceförvaltningen föreslår att motionärens förslag omhändertas 
inom ramen för den pågående utredningen om samverkan inom kommunal 
avfallshantering.                    

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2018-10-26 

Motion från Patrik Davidsson (C) 2018-04-13     

 



 

Kommunfullmäktige 
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§ 131 Dnr 2018-000306  

Anmälan nytt medborgarförslag om 
parkeringsövervakning i Uppvidinge kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas. 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut.        

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har kommit in där det föreslås att böter tas ut vid 
felparkeringar i Uppvidinge kommun.                          

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(22) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-27 
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§ 132 Dnr 2018-000406  

Avsägelse som ledamot i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Bevilja Pierre Danhalls (SD) avsägelse från uppdraget som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

2. Bevilja Ingela Holgerssons (S) avsägelse från uppdraget som 
ordinarie ledamot i kommunfullmäktige. 

3. Hemställa hos Länsstyrelsen Kronoberg om röstsammanräkning för 
nya ledamöter i kommunfullmäktige efter Pierre Danhall (SD) och 
Ingela Holgersson (S).        

Sammanfattning av ärendet 
Pierre Danhall (SD) har avsagt sig uppdraget som ersättare i 
kommunfullmäktige.  

Ingela Holgersson (S) har avsagt sig uppdraget som ordinarie ledamot i 
kommunfullmäktige.                          

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen Kronoberg 

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(22) 

Sammanträdesdatum 
2018-11-27 
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§ 133 Dnr 2018-000409  

Anmälan motion utökad hjälp via kommunens 
fixartjänst 

Kommunfullmäktiges beslut 
Motionen får ställas. 

Motionen lämnas till kommunstyrelsen för beredning.        

Sammanfattning av ärendet 
Uppvidinge kommun har en fixartjänst som vänder sig till medborgare som 
är 67 år och äldre. Tjänsten är ett led i kommunens arbete för att öka 
tryggheten och förebygga fallolyckor. 

Framtiden visar på ett ökat kunskapsbehov för att kunna använda ny teknik 
och sociala medier. 

Motionären föreslår att kommunstyrelsen får i uppdrag att undersöka 
möjligheten att utveckla fixartjänsten med teknisk support för telefon, data, 
läsplattor och tv.                          
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