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Övriga närvarande  

Tjänstemän Lars Engqvist, kommunchef 
Emma Majlöv Modig, kommunsekreterare 
Therese Magnusson, utvecklingsstrateg, § 14 
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Övriga Kjell Danielsson, revisor, § 14 
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§ 12 Dnr 2019-000065  

Val av justerare  

Kommunfullmäktiges beslut 
Niklas Jonsson (S) och Anders Käll (M) utses som justerare.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar att Anders Käll (M) utses som justerare. 

Ingrid Hugosson (C) yrkar att Thomas Lindberg (C) utses som justerare 

Åke Axelsson (S) yrkar att Niklas Jonsson (S) utses som justerare.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan utse Anders Käll (M) som 
justerare. 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan utse Thomas Lindberg (C) 
som justerare. 

Ordförande frågar om Kommunfullmäktige kan utse Niklas Jonsson (S) 
som justerare. 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat att utse Anders Käll (M) 
och Niklas Jonsson (S) som justerare.  
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§ 13 Dnr 2019-000048  

Allmänhetens frågestund år 2019 

Sammanfattning av ärendet 
Niklas Jonsson (S) svarar på  fråga ställd på 
kommunfullmäktiges sammanträde den 26 februari 2019 att ärendet 
kommer behandlas i kommunstyrelsen. 

Ingen annan fråga har inkommit till kommunfullmäktige.  
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§ 14 Dnr 2019-000046  

Information till kommunstyrelsen och 
kommunfullmäktige från kommunens förvaltningar 

Sammanfattning av ärendet 
Personalchef informerar om arbetsmiljöarbetet i kommunen. 

Ekonomichef informerar om kommunfullmäktiges uppgifter enligt 
kommunallagen och om god ekonomisk hushållning. 

Utvecklingsstrateg informerar om Vision 2040 och målstyrningsarbetet i 
kommunen. 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
9(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 15 Dnr 2019-000061  

Årsredovisning 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Använda 7 500 000 kronor av resultatutjämningsreserven för 

justering av balanskravsresultatet för år 2018 

2. Godkänna årsredovisningen 2018  

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. Bara ett av målen uppnås för året, därmed är 
den samlade bedömningen att kravet på god ekonomisk hushållning inte 
uppnås för 2018. Inom personalområdet finns fyra kommungemensamma 
personalmål, 2018 uppnås bara ett av målen. Måluppfyllelsen för 
nämndernas verksamhetsmål för god ekonomisk hushållning har 
förbättrats, 69 procent av målen uppnås i år, att jämföras med 44 procent 
förra året.  

Årets resultat är minus 25,8 miljoner kronor, vilket är 26,5 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 19,1 miljoner 
kronor. Ekonomiavdelningen föreslår att balanskravsresultatet justeras med 
7,5 miljoner kronor genom att resultatutjämningsreserven inom det egna 
kapitalet minskas med motsvarande belopp.  

Resultatutjämningsreserven består av tidigare års överskott och infördes av 
Kommunfullmäktige i Uppvidinge kommun år 2013. Årets resultat belastas 
av kostnader som inte täckts av ersättningar från staten för 
ensamkommande unga asylsökande med totalt 7,5miljoner kronor. Av 
riktlinjerna för god ekonomisk hushållning, som Kommunfullmäktige har 
antagit, framgår att reserven får utnyttjas till följd av kostnader som åläggs 
av staten. I och med att de statliga regelverken för mottagning av 
ensamkommande barn och unga har förändrats på ett sätt där kommunen 
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inte haft möjlighet att sänka kostnaderna i samma takt, motiverar det 
utnyttjande av resultatutjämningsreserven.   

Nämnderna tillsammans redovisar ett negativt budgetutfall på 25,8 miljoner 
kronor. Barn- och utbildningsnämnden och socialnämnden redovisar ett 
negativt resultat för sjätte året i rad, även kommunstyrelsen redovisar ett 
underskott för 2018.   

Årets investeringar uppgår till 19,6 miljoner kronor, vilket är 40,9 miljoner 
kronor lägre än den budgeterade nivån, många planerade 
investeringsprojekt har försenats och kommer att genomföras för under 
2019.   

Kommunstyrelsen beslutade 2019/§ 34, föreslå Kommunfullmäktige att: 

1. Använda 7 500 000 kronor av resultatutjämningsreserven för 
justering av balanskravsresultatet för år 2018 

2. Godkänna årsredovisningen 2018  

Ekonomiska konsekvenser 
Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat återställas inom 
tre år. I samband med budgetarbetet för 2020-2022 kommer plan för 
återställande av årets negativa balanskravsresultat att tas fram.      

Förslag till beslut på sammanträdet 
Margareta Schlee (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-12 § 34, Årsredovisning 2018 
Årsredovisning 2018    
UppCom AB årsredovisning 2018 
UppMod Årsredovisning 2018 
Uppvidingehus Årsredovisning 2018 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
Revisorerna 
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§ 16 Dnr 2019-000105  

Revisionsberättelse för verksamhetsåret 2018 och 
ansvarsfrihet för nämnder och styrelser 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Rikta anmärkning mot socialnämnden för bristande ekonomisk 

styrning och uppföljning av sin verksamhet. 

Motivering: 

I enlighet med kommunrevisorernas rekommendation i 
revisionsberättelsen riktar kommunfullmäktige anmärkningen mot 
socialnämnden.  

2. Bevilja ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma 
överförmyndarnämnden och den gemensamma lönenämnden 
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.    

Jäv 
På grund av jäv deltog inte Lars-Erik Hammarström (S), Thomas Lindberg 
(C), Eva Palmqvist (C), Sadiq Sahal (C), Matthias Sjöberg (V), Kerstin 
Ljungqvist (SD), Rickard Revelj (SD) i beslut om anmärkning mot 
socialnämnden. 

Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige, som 
varit ledamöter och ersättare i granskade nämnder och styrelsen inte deltar i 
behandlingen av ärendet vad avser frågan avser frågan av ansvarsfrihet 
beträffande honom eller henne. 

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 
socialnämnden för bristande ekonomisk styrning och uppföljning av sin 
verksamhet. 

Den delen av ärendet som handlar om anmärkning mot socialnämnden har 
beretts av kommunfullmäktiges presidium representerade av ordförande 
och första vice ordförande utan andre vice ordförande på grund av jäv. 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
12(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

Den del som handlar om ansvarsfrihet har beretts av kommunfullmäktiges 
presidium i sin helhet. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår att kommunfullmäktige riktar en 
anmärkning mot  socialnämnden för bristande ekonomisk styrning och 
uppföljning av sin verksamhet. 

Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att bevilja 
ledamöterna i styrelse, nämnder, den gemensamma 
överförmyndarnämnden och den gemensamma lönenämnden ansvarsfrihet 
för verksamhetsåret 2018.   

Beslutsgång 
Proposition 1 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige ska rikta anmärkning mot 
socialnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Proposition 2 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan bevilja ledamöterna i 
styrelse, nämnder, den gemensamma överförmyndarnämnden och den 
gemensamma lönenämnden ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.    

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2018 

Revisionsberättelse Uppvidingehus 2018 

Revisionsberättelse Uppmod 2018 

Revisionsberättelse Uppcom 2018 

Ordförandeskrivelse om anmärkning mot socialnämnden 

Ordförandeskrivelse om ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 

Revisorerna 
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§ 17 Dnr 2019-000062  

Tilläggsbudget, investeringsbudget 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige utökar kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 
miljoner kronor för 2019 

Sammanfattning av ärendet 
I bokslutet 2018 redovisar investeringsverksamheten ett överskott i 
förhållande till budgeterade medel på 40,8 miljoner kronor. En stor del av 
överskottet beror på att planerade investeringsprojekt har försenats och 
kommer att genomföras under 2019. I november 2018 beslutade 
Kommunfullmäktige om investeringsbudget på totalt 29,5 miljoner kronor 
för 2019.  

Kommunstyrelsen har i februari 2019 beslutat om genomförande av två 
projekt som fanns med i planeringen inför 2018, tillbyggnad av 
Åsedaskolan, 13 miljoner kronor, varav 10 miljoner kronor beräknas 
användas under 2019, samt renovering av stödmur för Badebodaån, 7 
miljoner kronor. Köp av socialkontorets lokaler i Lenhovda beslutades i 
december 2018, köpet genomfördes i februari 2019, köpeskilling 6,9 miljoner 
kronor. Budgetmedel för köpet fanns avsatt i 2018 års investeringsbudget.  

Övriga planerade projekt som fanns med i budget 2018 men som inte 
genomförts är bland annat nytt korttidsboende för barn och unga samt 
renovering av Änghultasjöns dämme och Klavreströms regleringsdamm.  

För att möjliggöra genomförande av planerade investeringar, föreslås 
kommunstyrelsens investeringsbudget för 2019 utökas med 30 miljoner 
kronor genom att budgetmedel från 2018 flyttas över till 2019.  

Nämnd/belopp, miljoner kronor 
Beslutad 

budget Tillägg Ny budget 

Kommunstyrelsen 25 150 30 000 55 150 

Barn- och utbildningsnämnden 1 706 0 1 706 

Socialnämnden 2 645 0 2 645 

Totalt, miljoner kronor 29 501 30 000 59 501 
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Kommunstyrelsen beslutade, 2019/§ 36, föreslår kommunfullmäktige att 
utöka kommunstyrelsens investeringsbudget med 30 miljoner kronor för 
2019.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar om komunfullmäktige kan beslutat i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag kommunstyrelsen 2019-03-1 § 36, Tilläggsbudget, 
investeringsbudget 2019   

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Samhällsserviceförvaltningen 
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§ 18 Dnr 2019-000101  

Anmälan av motioner 

Sammanfattning av ärendet 
Inga motioner har lämnats in till kommunfullmäktige.  
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§ 19 Dnr 2019-000102  

Anmälan av medborgarförslag 

Kommunfullmäktiges beslut 
Medborgarförslaget får ställas 

Medborgarförslaget lämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut 

Sammanfattning av ärendet 
Inkomna medborgarförslag: 

Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen, inkom 2019-03-01   

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslag får ställas 
och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om medborgarförslaget kan lämnas 
till kommunstyrelsen för beredning och beslut och finner att 
kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-18 

Medborgarförslag Uppvidinge kommun bör stärka sitt engagemang i 
klimatomställningen,    

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
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§ 20 Dnr 2019-000103  

Inlämnande av interpellation 

Sammanfattning av ärendet 
Ingen interpellation har lämnats in till kommunfullmäktige.  
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§ 21 Dnr 2019-000085  

Fråga från förtroendevald 

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

Sammanfattning av ärendet 
Fråga har inkommit från Kent Helgesson (LPo) till kommunstyrelsens 
ordförande Niklas Jonsson (S). Frågan avser protokoll från 
kommunstyrelsens sammanträde 2019-02-12.   

Frågeställaren var inte närvarande på kommunfullmäktiges sammanträde. 

Inga andra frågor har inkommit till kommunfullmäktige.  

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

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Underlag 
Tjänsteskrivelse av kommunsekreterare, 2019-03-18  

Fråga från Kent Helgesson (LPo), 2019-02-26   

Beslutet skickas till 
Kent Helgesson (LPo) 

Niklas Jonsson (S) 
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§ 22 Dnr 2019-000086  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Anders Ljungqvist (SD) från uppdraget som ledamot i 
valnämnden.  

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ljungqvist (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden och behöver därför bli entledigad av kommunfullmäktige.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Anders Ljungqvist (SD) kan 
entledigas från uppdraget som ledamot i valnämnden och finner 
kommunfullmäktige besluta så.          

Beslutsunderlag 
Avsägelse Anders Ljungqvist (SD) 

Beslutet skickas till 
Anders Ljungqvist (SD) 

Valnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 23 Dnr 2019-000099  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i valnämnden 
efter Anders Ljungqvist (SD)  

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Simon Bring (SD) som ledamot i valnämnden efter Anders Ljungqvist 
(SD).   

Sammanfattning av ärendet 
Anders Ljungqvist (SD) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
valnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ledamot till valnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Ljungqvist (SD) yrkar att kommunfullmäktige väljer Simon Bring 
(SD) som ledamot i valnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Simon Bring (SD) kan väljas 
som ledamot i valnämnden och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutet skickas till 
Simon Bring (SD) 

Valnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 24 Dnr 2019-000098  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i barn- och 
utbildningsnämnden efter Elin Johansson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bordlägga ärendet till kommande sammanträde.  

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

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till barn- och 
utbildningsnämnden.  

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

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

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 25 Dnr 2019-000109  

Avsägelse från uppdraget som ledamot i 
överförmyndarnämnden och ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Entlediga Bjarne Svensson (S) från uppdragen som ledamot i 
överförmyndarnämnden och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden      

Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Svensson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
överförmyndarnämnden och ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och 
behöver därför bli entledigad av kommunfullmäktige.   

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Bjarne Svensson (S) kan 
entledigas från uppdraget som ledamot i överförmyndarnämnden och 
ersättare i miljö- och byggnadsnämnden och finner kommunfullmäktige 
besluta så.  

Beslutet skickas till 
Bjarne Svensson (S) 
Överförmyndarnämnden 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 26 Dnr 2019-000110  

Fyllnadsval för uppdraget som ledamot i 
överförmyndarnämnden efter Bjarne Svensson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Ernst Wiksten (S) som ledamot i överförmyndarnämnden efter Bjarne 
Svensson (S).      

Sammanfattning av ärendet 
Bjarne Svensson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ledamot i 
överförmyndarnämnden. 

Kommunfullmäktige behöver välja ny ledamot till överförmyndarnämnden. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Åke Axelsson (S) yrkar att kommunfullmäktige väljer Ernst Wiksten (S), 
Åseda, som ledamot i Överförmyndarnämnden.  

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Ernst Wiksten (S) kan väljas 
som ledamot i överförmyndarnämnden och finner att kommunfullmäktige 
beslutat så.   

Beslutet skickas till 
Ernst Wiksten (S) 

Överförmyndarnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 27 Dnr 2019-000111  

Fyllnadsval för uppdraget som ersättare i miljö- och 
byggnadsnämnden efter Bjarne Svensson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Bordlägga ärendet till kommande sammanträde.       

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

Kommunfullmäktige behöver välja ny ersättare till miljö- och 
byggnadsnämnden.     

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

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

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnadsnämnden 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 28 Dnr 2019-000096  

Styrelsen för Uppmod AB: Val av fem ledamöter, fem 
ersättare, ordförande och vice ordförande för tiden från 
ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja följande ledamöter och ersättare: 

Ledamot Ersättare 

Niklas Jonsson (S) Susanne Karlsson (S) 

Anders Käll (M) Jerker Blomqvist (M) 

Peter Skog Lindman (S) Tony Johansson (S) 

Patrik Davidsson (C) Ingrid Hugosson (C) 

Ander Ljungqvist (SD) Kerstin Ljungqvist (SD) 

 

Välja Niklas Jonsson (S) som ordförande och Anders Käll (M) som vice 
ordförande.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja styrelsen till Uppmod AB för tiden från 
ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023.      

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som 
ledamöter: 

1. Niklas Jonsson (S) 

2. Anders Käll (M) 

3. Peter skog Lindman (S) 

4. Patrik Davidsson (C) 

5. Anders Ljungqvist(SD) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som ersättare: 
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1. Susanne Karlsson (S) 

2. Jerker Blomqvist (M) 

3. Tony Johansson (S) 

4. Ingrid Hugosson (C) 

5. Kerstin Ljungqvist (SD) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Niklas Jonsson (S) kan väljas 
som ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Anders Käll (M) kan väljas som 
vice ordförande och finner att kommunfullmäktige kan besluta så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-12 § 6      

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 29 Dnr 2019-000097  

Revisorer för Uppmod AB: Val av en lekmannarevisor 
och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 
2019 till ordinarie årsstämma 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Per Ragnarsson (C) som lekmannarevisor och Benny Jarhall (S) som 
ersättare.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en ersättare till 
Uppmod AB för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie 
årsstämma 2023.           

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Per Ragnarsson (C) 
som lekmannarevisor och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Benny Jarhall (S) som 
ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutat så.      

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-12 § 7           

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 30 Dnr 2019-000092  

Styrelsen för Uppvidingehus AB: Val av fem ledamöter, 
fem ersättare, ordförande och vice ordförande från 
ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja följande ledamöter och ersättare: 

Ledamot Ersättare 

Fredrik Pettersson (M) Linda Arvidsson (M) 

Bodil Fager Bergqvist (S) Åke Axelsson (S) 

Peter Danielsson (S) Monika Hammarström (S) 

Viktoria Birgersson(C) Perry Svensson (KD) 

Simon Bring (SD) Billy Lindvall (SD) 

 

Välja Fredrik Pettersson (M) som ordförande och Bodil Fager Bergqvist (S) 
som vice ordförande.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja styrelsen till Uppvidingehus AB för tiden 
från ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023.         

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som 
ledamöter: 

1. Fredrik Pettersson (M) 

2. Bodil Fager Bergqvist (S) 

3. Peter Danielsson (S) 

4. Viktoria Birgersson(C) 

5. Simon Bring (SD) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som ersättare: 
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29(33) 
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1. Linda Arvidsson (M) 

2. Åke Axelsson (S) 

3. Monika Hammarström (S) 

4. Perry Svensson (KD) 

5. Billy Lindvall (SD) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Fredrik Pettersson (M) kan 
väljas som ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Bodil Fager Bergqvist (S) kan 
välja som vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.   

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-12 § 2                

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 
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§ 31 Dnr 2019-000093  

Revisorer för Uppvidingehus AB: Val av en 
lekmannarevisor och en ersättare för tiden från 
ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Per Ragnarsson (C) som lekmannarevisor och Benny Jarhall (S) som 
ersättare.          

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en ersättare till 
Uppvidingehus AB för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie 
årsstämma 2023.                

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Per Ragnarsson (C) 
som lekmannarevisor och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja Benny Jarhall (S) som 
ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutat så.   .  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-12 § 3                     

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(33) 

Sammanträdesdatum 
2019-03-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 32 Dnr 2019-000094  

Styrelsen för Uppcom AB: Val av fem ledamöter, fem 
ersättare, ordförande och vice ordförande från 
ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja följande ledamöter och ersättare: 

Ledamot Ersättare 

Åke Axelsson (S) Lukas Jonsson (S) 

Malin Karlsson (M) Rolf Green (M) 

Thomas Sjögren (S) Monika Hammarström (S) 

Ingemar Hugosson (C) Anders Sjöstrand (C) 

Anderas Preschel (SD) Robert Fredriksson (SD) 

 

Välja Åke Axelsson (S) som ordförande och Main Karlsson (M) som vice 
ordförande.           

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja styrelsen till Uppcom AB för tiden från 
ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie årsstämma 2023.                

Beslutsgång 
Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som 
ledamöter: 

1. Åke Axelsson (S) 

2. Malin Karlsson (M) 

3. Thomas Sjögren (S) 

4. Ingemar Hugosson (C) 

5. Anderas Preschel (SD) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 
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Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan välja följande som ersättare: 

1. Lukas Jonsson (S) 

2. Rolf Green (M) 

3. Monika Hammarström (S) 

4. Anders Sjöstrand (C) 

5. Robert Fredriksson (SD) 

Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Åke Axelsson (S) kan väljas 
som ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Malin Karlsson (M) kan väljas 
som vice ordförande och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-12 § 4                          

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 

  

 



 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(33) 
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2019-03-26 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 

     
 

§ 33 Dnr 2019-000095  

Revisorer för Uppcom AB: Val av en lekmannarevisor 
och en ersättare för tiden från ordinarie årsstämma 
2019 till ordinarie årsstämma 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 
Välja Per Ragnarsson (C) som lekmannarevisor och Benny Jarhall (S) som 
ersättare.      

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige ska välja en lekmannarevisor och en ersättare till 
Uppcom AB för tiden från ordinarie årsstämma 2019 till ordinarie 
årsstämma 2023.            

Beslutsgång 
Ordförande frågar kommunfullmäktige om Per Ragnarsson (C) kan väljas 
som lekmannarevisor och finner att kommunfullmäktige beslutat så. 

Ordförande frågar kommunfullmäktige om Benny Jarhall (S) kan väljas som 
ersättare och finner att kommunfullmäktige beslutat så.  

Beslutsunderlag 
Protokollsutdrag valberedningen 2019-03-12 § 5            

Beslutet skickas till 
Samtliga valda 
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