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Sammanträdesdatum 
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Plats och tid Leoparden (f d folkets hus), Kisa, klockan 18:00-20:28 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Ing-Britt Andersson (S) och Anders Ljung (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-06-18 kl. 16.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 59-70 
 Viktoria Stangnes  

 Ordförande 
  

 Lena Käcker Johansson  

 Justerare 
  

 Ing-Britt Andersson (S)                      Anders Ljung (C)  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-06-11 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-19 Datum då anslaget tas ned 2018-07-12 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret i Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Viktoria Stangnes, kommunsekreterare 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Lena Käcker Johansson (KD), Ordförande 
Ing-Britt Andersson (S), 1:e vice ordförande 
Anders Ljung (C), 2:e vice ordförande 
Björn  Hoflund (M) 
Malin Svensson (M) 
Siw  Nordin (M) 
Hans Måhagen (S) 
Roger Rydström (S) 
Ulf  Johansson (S) 
Anna  Eklund (S) 
Conny Forsberg (S) 
Göran Ulvan (S) 
Maria Rydell (S) 
Magnus Lidén (S) 
Kalle  Sandell (KD) 
Rickard Lindh (C) 
Wolldurf Skallbom (C) 
Göran  Olsson (C) 
Lars Karlsson (L) 
Nils-Gunnar Wenhov (L) 
Pontus Wessman (MP) 
Claes Brandén (MP) 
Pierre Ländell (LPO) 
Christian Nordin Olsson (SD) 
Annelie Striem (SD) 
Peter Nilsson (SD) 
Mikael Lindell (SD) 

Tjänstgörande ersättare 
 

Matz Ödgård (M) för Göran Lindgren (M)  
Torbjörn Mellgren (S) för Else-Marie Frisk (S) 
Ingela Brixlin (S) för Morgan Wass (S) 
Karin Ekholm (C) för Ingegärd Brogren (C) 
Anders Lind (V) för Björn Morell (V) 
Marcus Edgar (SD) för Christina Nilsson (SD) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Staffan Waldau, säkerhetssamordnare § 59 
Rosie-Marie Fors, kommunchef 
Viktoria Stangnes, kommunsekreterare 
Johan Sandell, kommunsekreterare 
 

Övriga  
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§ 59 Nr 43343  

Information om säkerhet inför valet - säkerhetssamordnaren 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga informationen till handlingarna.  

Sammanfattning 

Säkerhetssamordnaren redovisar och informerar om säkerhet inför valet.    
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§ 60 Dnr 2018-00037  

Delgivningar till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att lägga delgivningarna till handlingarna.  

Sammanfattning 

Följande delgivningar lämnas till kommunfullmäktige: 

Namninsamling för att öppna café och matsalsverksamhet på Kindagård.  

Beslutsunderlag 

Namninsamling för att öppna café och matsalsverksamhet på Kindagård      

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 61 Dnr 2018-00065  

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Protokollsanteckning 

Liberalerna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Landsbygdspartiet Oberoende lämnar 
följande protokollsanteckning: Information om ekonomin tas emot men det saknas 
en åtgärdsplan för hur bildningsnämnden och vård- och omsorgsnämnden ska 
komma till rätta med underskottet. 

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun per april 2018. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 106/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 
Budgetuppföljning Kinda kommun april 2018 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 62 Dnr 2018-00096  

Begäran om medlemskap i kommunalförbundet Sydarkivera när 
förbundet medger detta 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att Kinda kommun ska gå med i kommunalförbundet 
Sydarkivera så snart som möjlighet ges.  

Sammanfattning 

Kinda kommun ser ett behov av en lösning för e-arkiv inom de närmaste åren. 
Kommunalförbundet ITSAM förordar ett medlemskap i kommunalförbundet 
Sydarkivera som tillhandahåller en e-arkivlösning. Flera av de andra 
medlemskommunerna i ITSAM är redan medlemmar och/eller är på väg att gå 
med i Sydarkivera.  

Det är för närvarande inte möjligt att gå med i förbundet omedelbart men avsikten 
med det nu aktuella beslutet är att möjliggöra ett medlemskap så snart det är 
möjligt. Ett medlemskap i Sydarkivera bedöms vara en kostnadseffektiv lösning för 
e-arkiv jämfört med om kommunen själv skulle upphandla och driftsätta en egen 
lösning.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 100/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) yrkar på bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
ITSAM arkiv 
Akten 
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§ 63 Dnr 2018-00097  

Förslag till dokumenthanteringsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till dokumenthanteringsplan i sin 
helhet för samtliga verksamhetsområden. Dokumenthanteringsplanen ska gälla för 
samtliga nämnder, förvaltningar och bolag i kommunen. 

Översyn av planen ska ske årligen. Ansvarig för att detta arbete genomförs är varje 
myndighet i samråd med arkivmyndighet och arkivarie.  Eventuella revideringar 
skall antas av kommunstyrelsen i dess roll som arkivmyndighet. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att uppdra åt nämnderna att göra revidering 
inom sitt verksamhetsområde.  

Sammanfattning 

Ett av ITSAM Arkivs uppdrag är att, tillsammans med medlemskommunerna, 
utarbeta en kommungemensam dokumenthanteringsplan för de kommunala 
verksamheterna. Tillsammans med personal från central nämndadministration 
påbörjades detta arbete för ett år sedan och nu finns en grund till gemensam 
informationsplan (tidigare dokumenthanteringsplan) framtagen.  

Förslaget till informationsplan har utarbetats i samarbete med 
Kommunalförbundet Sydarkivera som ITSAM Arkiv, har samarbetsavtal med. 
Informationsplanen med arbetsnamn VerkSAM Plan utgår från den 
klassificeringsstruktur, Verksam Diarium, som också framtagits i samarbete med 
Kommunalförbundet Sydarkivera.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-11 
Kommunstyrelsen § 102/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-03 
Förslag till dokumenthanteringsplan 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med ett 
tillägg att kommunfullmäktige uppdrar åt nämnderna att göra revideringar inom 
sitt verksamhetsområde.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut samt Hans Måhagens (S) 
förslag till tillägg. Ordförande finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet 
med kommunstyrelsens förslag till beslut med Hans Måhagens (S) tillägg.      
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Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder 
ITSAM arkiv 
Akten 
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§ 64 Dnr 2018-00072  

Förslag till gallringsplan för handlingar och information av liten och 
kortvarig betydelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta Gallringsplan för handlingar och information 
av liten och kortvarig betydelse.  

Sammanfattning 

Kommunalförbundet ITSAM:s direktion har 2018-04-24 beslutat anta Gallringsplan 
för handlingar och information av liten och kortvarig betydelse och föreslår att 
medlemskommunerna gör detsamma.  

Vår vardagliga kommunikation lämnar allt fler spår i form av inlägg, meddelanden 
och loggar. När kommunikationen sker i arbetet hos en kommun, ett 
kommunalförbund eller i ett regionförbund blir spåren allt som oftast allmän 
information.  

En stor del av den vardagliga kommunikationen har både liten och kortvarig 
betydelse för verksamheten som bedrivs. Därför behöver den inte sparas längre än 
nödvändigt. Däremot behövs det tydliga regler för att allmänheten ska veta vilken 
information som raderas (gallras/förstöras), eftersom allmänheten har rätt till 
insyn i kommunernas verksamhet. 

En gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig betydelse är 
en del i arbetet med rättssäker informationshantering. Planen hjälper anställda att 
veta vad som kan kastas direkt eller efter kort tid. Den redovisar också för 
allmänheten vilka handlingar som kan gallras och därför inte kan begäras ut.  

Denna gallringsplan är utformad efter en mall från kommunalförbundet 
Sydarkivera. 

Enligt arkivlagen 3 § (1990:782) är myndigheternas arkiv en del av det nationella 
kulturarvet. Arkiven ska bevaras, hållas ordnade och vårdas så att de tillgodoser: 

- Rätten att ta del av allmänna handlingar, 

- Behovet av information för rättskipningen och förvaltningen och 

- Forskningens behov 

Huvudregeln är att allmänna handlingar ska bevaras. I arkivlagen 10 § medges 
emellertid att sådana handlingar som inte behövs för att arkivet ska tillgodose 
ovanstående ändamål får gallras. Enligt Riksarkivets föreskrift, RA-FS 1997:6 ges 
också råd om gallring av allmänna handlingar av tillfällig eller ringa betydelse. 

Den ökade informationsmängden och den digitala informationshanteringen har 
lett till att en större del handlingar av liten och kortvarig betydelse lagras i olika IT-
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system i en kommun. Eftersom informationen upprättas eller inkommer till en 
offentlig verksamhet handlar det i de flesta fall om allmänna handlingar. För att få 
gallra i allmänna handlingar krävs ett beslut om detta. 

Gallring är en viktig del när det gäller informationsförvaltning och arkiv. Det blir 
helt enkelt svårare att hitta handlingar och information av vikt om en stor mängd 
handlingar som har liten betydelse förvaras hos myndigheten. Att ta bort filer som 
inte behövs är dessutom viktigt för att tekniken ska fungera bra. Både lagring och 
säkerhetskopiering är resurskrävande.  

Denna gallringsplan är utformad efter en mall från kommunalförbundet 
Sydarkivera. 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 101/2018 
Tjänsteutlåtande, 2018-05-07 
Gallringsplan för handlingar och information av liten och kortvarig betydelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsen förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 
ITSAM akriv 
Akten 
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§ 65 Dnr 2017-00235  

Bidrag till bevarande av godsmagasinet på stationsområdet i Kisa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utan ersättning överlämna godsmagasinet vid 
Kisa station till föreningen Stångådalsbanans vänner under förutsättning att de 
förbinder sig att flytta byggnaden till en ny placering. 

Kommunfullmäktige beslutar att under dessa förutsättningar lämna ett bidrag om 
350 000 kronor till flytt och renovering av byggnaden.  

Beslutet förutsätter att Länsstyrelsen beviljar det bidrag om 275 000 kronor som 
de förklarat sig villiga att bidra med. 

Vidare beslutar kommunfullmäktige att kostnaden för kommunens bidrag får 
belasta årets resultat samt att utbetalning sker till föreningen som tar över 
byggnaden i samband med flytten.  

Beslutet förutsätter att ett avtal upprättas med föreningen Stångådalsbanans 
vänner om villkoren för utbetalning av medel samt en tidsplan för när byggnaden 
ska vara flyttad. 

Sammanfattning 

Kinda kommun har tecknat ett intentionsavtal med ICA om mark för ny 
livsmedelsbutik i anslutning till Kisa station. Denna exploatering förutsätter att 
befintliga byggnader på området rivs alternativt flyttas.  

Vad gäller godsmagasinet används det inte av kommunen för närvarande och det 
bedöms inte heller finnas ett kommunalt behov av byggnaden i framtiden.  

Under en längre tid har en dialog förts med företrädare för Kisa 
hembygdsförening, Attraktionskraft Kisa och Stångådalsbanans vänner om 
möjligheterna till en flytt och bevarande byggnaden. Östergötlands museum och 
de berörda föreningar har bedömt byggnaden som kulturhistoriskt intressant 
utifrån dess koppling till samhällets utveckling i samband med järnvägens 
tillkomst.  

Berörda föreningar bedömer att de behöver 625 000 kronor inklusive moms för att 
riva, flytta, markbereda och renovera byggnaden. Föreningarna har av kommunens 
uppmanats att söka möjliga bidrag för att täcka kostnaderna. Länsstyrelsen i 
Östergötland har nu medgett ett bidrag om 275 000 kronor. Kommunfullmäktige 
föreslås därför skjuta till resterande medel för att möjliggöra en flytt och 
renovering av byggnaden.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 109/2018 
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Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-04 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Beslutet skickas till 

Stångådalsbanans vänner 
Kisa hembygdsförening 
Attraktionskraft Kisa 
Kommunchef 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 66 Dnr 2018-00071  

Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige i Kinda kommun godkänner årsredovisningen och beviljar 
förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år 2017. 

Jäv 

Roger Rydström (S) och Pontus Wessman (MP) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland för 
verksamhetsåret 2017 har upprättats och ska behandlas i de ingående 
kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar. 

Samordningsförbundets revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen 
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 103/2018 
Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2017 
Revisionsberättelse 
Granskningsrapport 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-07 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Centrala Östergötland 
Kommunrevisionen 
Akten 
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§ 67 Dnr 2018-00093  

Svar på motion (L) om att ersätta den gamla vindkraftsplanen för Kinda 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är bifallen i den del som avser förslag 
om att ta fram en plan som ska ersätta nuvarande vindkraftsplan. Uppdrag om 
detta har getts av kommunstyrelsen i separat beslut, se ärende dnr 2018-00099 
om uppdrag till kommunchefen om plan för förnybar energiförsörjning. 

Kommunfullmäktige beslutar däremot att avslå motionens förslag om 
utgångspunkt för planen.  

Sammanfattning 

Lars Karlsson (L) har 2018-05-02 lämnat in en motion om att ersätta den gamla 
vindkraftsplanen för Kinda kommun med en övergripande energiplan med 
utgångspunkt i att Kinda kommun inte står bakom vindkraftsparker utan 
uppmuntrar till småskalig produktion av förnybar energi. 

Kommunstyrelsen har i ärende dnr 2018-00099 beslutat att uppdra åt 
kommunchefen att ta fram en plan för förnybar energiförsörjning som avses 
ersätta nuvarande vindkraftplan. Därmed kan motionens första del anses vara 
bifallen. Den begränsning/inriktning av uppdraget som motionsställaren föreslår 
bedöms dock inte lämplig att göra redan i detta tidiga skede. Sådana 
begränsningar/ställningstagande bör istället göras först under utredningsarbetet. 
Motionen föreslås därför avslås i denna del.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 104/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-21 
Motion 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M), Hans Måhagen (S), Anders Lind (V), Lars Karlsson (L) och Pierre 
Ländell (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.   

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 68 Dnr 2018-00055  

Svar på motion (V) om hyresrätter i Rimforsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.  

Reservation 

Anders Lind (V) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har lämnat in en motion om hyresrätter i Rimforsa. I motionen 
föreslås följande: 
- att kommunen genomför nödvändiga detaljplaneförändringar i Rimforsa centrum 
som medger byggande av bostäder  

- att kommunen skyndsamt inleder samtal med olika aktörer som är villiga att 
bygga hyresrätter i Rimforsa centrum. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde 2018-03-12 beslutade kommunfullmäktige 
att inte ta emot motionen. Detta då motionens att-satser var formulerade på ett 
sådant sätt att ett bifall till motionen skulle innebära att kommunfullmäktige tog 
ställning i ett ärende som berör myndighetsutövning mot enskild. Detta ligger 
utanför kommunfullmäktiges kompetens och är i detta fall en fråga för 
samhällsbyggnadsnämnden. Motionsställaren inkom därefter med en reviderad 
version av motionen efter dialog med kommunkansliet. 

Vad gäller motionens första att-sats pågår för närvarande arbetet med en 
fördjupad översiktsplan för Rimforsa. I förslaget till fördjupad översiksplan (FÖP) 
utpekas flera områden i centrala Rimforsa som lämpliga för bostadsbebyggelse. 
När FÖP:en är klar finns goda möjligheter för fastighetsägare i berörda områden 
om att ansöka om detaljplan. Nya och/eller ändrade detaljplaner begärs och 
bekostas normalt av de aktörer som önskar exploatera ett visst område. Motionen 
ska i denna del alltså anses vara besvarad. 

Vad gäller motionens andra att-sats för samhällsbyggnadsförvaltningen för 
kontinuerligt en dialog med olika aktörer i dessa frågor. För närvarande planerar 
exempelvis Stiftelsen Kindahus för nya lägenheter i Rimforsa. Även i denna del 
föreslås därför motionen anses vara besvarad.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 105/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-05-16 
Motion, reviderad version inkommen 2018-04-12 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

17(19) 

 

2018-06-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Anders Lind (V) yrkar bifall till motionen.  

Björn Hoflund (M) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag.       

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

18(19) 

 

2018-06-11 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 69 Dnr 2018-00123  

Fråga från Anders Lind (V) till kommunstyrelsens ordförande Hans 
Måhagen (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Hans Måhagen (S).       

Sammanfattning 

Med anledning av kommunstyrelsens beslut § 111/2018 ställer Anders Lind (V) en 
fråga till kommunstyrelsens ordförande Hans Måhagen (S). Frågan lyder:  

När ska beslutet om öppnandet av Kindagårds matsal och café verkställas?  

Hans Måhagen (S) besvarar frågan vid sammanträdet.        

Beslutet skickas till 

Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes signatur  

     

 

§ 70 Dnr 2018-00122  

Fråga från Anders Lind (V) till vård- och omsorgsnämndens ordförande 
Roger Rydström (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Roger Rydström (S).      

Sammanfattning 

Anders Lind (V) har inkommit med en fråga till vård- och omsorgsnämndens 
ordförande Roger Rydström (S). Frågan lyder:  

Hur garanterar du, som ytterst ansvarig för Vård och omsorgsnämndens 
verksamhet vård och omsorgstagares säkerhet och en trygg och säker arbetsmiljö 
för anställda i förvaltningen? 

Roger Rydström (S) besvarar frågan vid sammanträdet.     

Beslutet skickas till 

Akten 

 


