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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Lena Käcker Johansson (KD), Ordförande 
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Anders Ljung (C), 2:e vice ordförande 
Björn Hoflund (M) 
Lars Wiström (M) 
Gustav Svensson (M) §§ 39-58 
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Charlotte Storckenfeldt (M) för Malin Svensson (M) 
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§ 37 Dnr 39496  

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Ing-Britt Andersson (S) och Anders Ljung (C) utses att justera kommunfullmäktiges 
protokoll. 

För de ärenden där dessa är jäviga utses Torbjörn Mellgren (S) och Nils-Gunnar 
Wenhov (L) att justera protokollet jämte ordföranden. 

Protokolljustering äger rum på kommunkontoret i Kisa måndagen den 14 maj kl. 
16.00.  
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§ 38 Dnr 2018-00065  

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att ta emot informationen. 

Kommunfullmäktige beslutar att en åtgärdsplan tas fram för budget i balans för 
vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden.  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda 
kommun mars 2018. 

Förvaltningschefen för vård- och omsorgsnämnden redogör för läget med 
hemtjänsten och ekonomin. Nämnden prognostiserar att gå 4,3 miljoner kronor 
minus 2018 på hemtjänsten.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-11 

Budgetuppföljning Kinda kommun mars 2018 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Lars Karlsson (L) yrkar att en åtgärdsplan tas fram för en budget i balans för vård- 
och omsorgsnämnden och bildningsnämnden. 

Björn Hoflund (M) instämmer till Lars Karlssons (L) tilläggsyrkande.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns ett förslag till beslut och det är kommunstyrelsen 
förslag samt ett tilläggsyrkande från Lars Karlsson (L).  

Ordförande frågar om kommunfullmäktige kan besluta enligt kommunstyrelsens 
förslag och finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens förslag. 
Därefter frågar ordförande om fullmäktige kan besluta att anta tilläggsyrkande 
från Lars Karlsson (L) och finner att så är fallet.  

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 39 Dnr 2018-00014  

Årsredovisning för Kinda kommun 2017 - Godkännande av samt 
fastställande av årets resultat  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna upprättad årsredovisning för 2017 samt 
att fastställa årets resultat. 

Sammanträdet ajourneras 19:05-19:23 

Reservation/Protokollsanteckning 

Samtliga partier i oppositionen (L, C, LPO, MP, V och SD) inlämnar bilagd 
protokollsanteckning.  

Sammanfattning 

Ekonomiavdelningen har upprättat årsredovisning för 2017. 

Årets resultat uppgår till 13 389 tkr. 

Kommunens ekonomichef Eva-Lena Hellsing föredrar årsredovisningen för 2017. 

Revisorernas berättelse föredras av kommunrevisionens ordförande.  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning, version 2018-04-20 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-19 
Revisionsberättelse, revisorernas redogörelse, granskningsrapport, översiktlig 
granskning av nämnderna 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Samtliga nämnder 
Revisionen 
Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(31) 

 

2018-05-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 40 Dnr 39501  

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen 
inklusive dess ledamöter och ersättare för 2017 års verksamhet. 

Jäv 

Hans Måhagen (S), Roger Rydström (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Björn 
Hoflund (M), Lars Wiström (M), Göran Lindgren (M), Anders Ljung (C), Rickard 
Lindh (C), Lars Karlsson (L), Pierre Ländell (LPO), Christian Nordin Olsson (SD), Peter 
Nilsson (SD) och Anders Lind (V) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Revisionen 
Akten 
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§ 41 Dnr 39503  

Ansvarsfrihet för barn- och utbildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för barn- och 
utbildningsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2017 års 
verksamhet. 

Jäv 

Ulf Johansson (S), Göran Ulvan (S), Björn Hoflund (M), Siw Nordin (M), Joakim 
Klasson (C) och Mikael Lindell (SD) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Bildningsnämnden 
Revisionen 
Akten 
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§ 42 Dnr 39500  

Ansvarsfrihet för socialnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja ansvarsfrihet för socialnämnden 
inklusive dess ledamöter och ersättare för 2017 års verksamhet. 

Lars Karlsson (L), Anders Ljung (C), Rickard Lindh (C), Joakim Klasson (C), Göran 
Olsson (C), Margareta Holm (MP), Anders Lind (V), Pierre Ländell (LPO), Christian 
Nordin Olsson (SD), Peter Nilsson (SD) och Marcus Edgar (SD) deltar inte i beslutet.  

Jäv 

Roger Rydström (S), Ing-Britt Andersson (S), Else-Marie Frisk (S), Siw Nordin (M), 
Nils-Gunnar Wenhov (L) Karin Ekholm (C) och Mikael Lindell (SD) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 
Revisionen 
Akten 
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§ 43 Dnr 39502  

Ansvarsfrihet för miljö-, bygg- och räddningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2017 års 
verksamhet. 

Jäv 

Göran Olsson (C)Maria Rydell (S), Magnus Lidén (S), Torbjörn Mellgren (S), Ingevald 
Abrahamsson (KD), Margareta Holm (MP) och Peter Nilsson (SD) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(31) 

 

2018-05-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 44 Dnr 39491  

Ansvarsfrihet för kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja att ansvarsfrihet för kultur- och 
fritidsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2017 års verksamhet. 

Jäv 

Conny Forsberg (S) och Anders Ljung (C) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Revisionen 
Akten 
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§ 45 Dnr 39492  

Ansvarsfrihet för valnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden inklusive 
dess ledamöter och ersättare för 2017 års verksamhet. 

Jäv 

Conny Forsberg (S), Else-Marie Frisk (S), Nils-Gunnar Wenhov (L), Pierre Ländell 
(LPO) och Anders Lind (V) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Valnämnden 
Revisionen 
Akten 
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§ 46 Dnr 39499  

Ansvarsfrihet för överförmyndaren 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren för 
2017 års verksamhet.  

Jäv 

Göran Olsson (C) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för 
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 

Överförmyndaren 
Revisionen 
Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(31) 

 

2018-05-07 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 47 Dnr 2018-00012  

Budget 2019 med plan för 2020-2021 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Budget och verksamhetsplan för 2019 och plan för 2020-2021 fastställs. 

2. Driftbudget (Anslagstilldelningen) fastställs utifrån från nämndernas inkomna 
handlingsplaner och aktiviteter och budgetberedningens förslag 2018-04-09. 
Handlingsplanerna följs därefter upp i samband med årsredovisningen för 2018, 
vid tertial 2 2019 samt inför budgetarbetet 2020. 

3. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens 
skulder med 50 miljoner kronor. 

4. Kommunstyrelsen har under 2019 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp belopp 
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning. 

5. Redovisad Investeringsplan för 2019-2022 fastställs. 

6. Till kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för ny- och 
attraktionsinvesteringar. 

7. Till kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera mellan projekten. 

8. Till kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera beloppen mellan 
åren. 

9. Till Kommunstyrelsen och nämnderna delegeras att fatta beslut om starttillstånd 
för förvaltningsinterna investeringar. 

10. Till Samhällsbyggnadsnämnden delegeras att fatta beslut om starttillstånd för 
de förvaltningsinterna investeringarna inklusive reinvesteringar och investeringar 
för taxefinansierad verksamhet.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Lars Karlsson (L), Nils-Gunnar Wenhov (L), Rickard Lindh (C), Karin Ekholm (C), 
Joakim Klasson (C), Göran Olsson (C), Anders Ljung (C) och Anders Lind (V) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för sina respektive förslag.  

Sammanfattning 

Kommunerna ska enligt Kommunallagen 8 kap 4 § varje år upprätta en budget för 
nästkommande kalenderår (budgetår). Enligt kommunallagen och den kommunala 
redovisningslagen ska kommunerna ha en ”god ekonomisk hushållning” och en 
ekonomi i balans. Budgeten ska innehålla en plan för verksamheten och ekonomin 
under budgetåret. I planen ska skattesatsen och anslagen anges. Av planen ska 
vidare framgå hur verksamheten ska finansieras och hur den ekonomiska 
ställningen beräknas vara vid budgetårets slut. 
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För verksamheten ska anges mål och riktlinjer som är av betydelse för god 
ekonomisk hushållning. För ekonomin ska anges de finansiella mål som är av 
betydelse för god ekonomisk hushållning.  

Budgeten ska också innehålla en plan för ekonomin för en period av tre år. 
Budgetåret ska alltid vara periodens första år. Budgeten ska enligt 8 § fastställas av 
fullmäktige före november månads utgång. 

Enligt kommunens budgetprocess ska kommunfullmäktige besluta om 
Kommunfullmäktiges verksamhetsplan i juni 2018 inklusive beslut om 
investeringsplan. En komplett budget jämte nämndplaner och taxor och avgifter 
ska beslutas av kommunfullmäktige i november 2018.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-16  
Budget för 2019. Plan för 2020-2021 – Kommunfullmäktiges verksamhetsplan 
Skuggbudget C och L 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund (M), Roger Rydström (S), Ulf Johansson (S) och Hans Måhagen (S) 
yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Lars Karlsson (L), Anders Ljung (C) och Pierre Ländell (LPO) yrkar bifall till 
Centerpartiets och Liberalernas budget.  

Anders Lind (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets budgetförslag som innehåller 
följande förändringar jämfört med Centerpartiets och Liberalernas förslag till 
budget: 

- Att fullmäktiges presidium ges i uppdrag ta fram en handlingsplan för att åtgärda 
styr och ledningsproblem i kommunstyrelsen, nämnd och förvaltningsorganisation. 
Initiativ tas till kvalitetsarbete i hela organisationen med mottot bästa kvalitet till 
lägsta kostnad och med Kindas värdegrund som ledstjärna. Uppföljning ska ske 
med jämförande nationella nyckeltal, som Kolada och ska kontinuerligt redovisas 
till fullmäktige. 

- att vård- och omsorgsnämndens ledning och stab effektiviseras med 2 miljoner 
kronor, då överbyggnaden är alldeles för stor för en så relativt liten organisation. 

- att kravet på effektivisering av hemtjänsten inom vård- och omsorgsnämnden på 
2 miljoner kronor dras tillbaka, då hemtjänsten redan idag är relativt billig jämfört 
med andra kommuner. 

- att den redan gjorda effektiviseringen av lokalvård inom 
samhällsbyggnadsnämnden först utvärderas innan nya krav på besparingar läggs. 

- att Kindagårds café och matsal omgående öppnas av vård- och omsorgsnämnden 
och liknande mötesplatser organiseras för äldre och funktionshindrade i Rimforsa 
och Horn. 
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- att bildningsnämnden skapar mötesplatser för äldre ungdomar över 16 år med 
Fryshuset och FAUK-modellen som ledstjärna  

Christian Nordin Olsson (SD) yrkar bifall till Centerpartiets och liberalernas budget 
men med följande tilläggsyrkanden:   

- att uppdra åt arbetsgruppen för Mål- & resultatstyrning att ta fram en plan för 
hur vi fortsatt ska arbeta för att öka mål och resultatstyrningen inför 
nästkommande mandatperiod. 

- Att punkt 6 om att delegera till kommunstyrelsen att besluta om starttillstånd för 
ny-och attraktionsinvesteringar stryks.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och ett tilläggsyrkande till 
Centerpartiets och Liberalernas förslag till budget. Ordförande frågar om 
församlingen kan besluta att anta tilläggsyrkandet och finner att tilläggsyrkandet 
avslås.  

Ordförande ställer sedan förslagen mot varandra och finner att fullmäktige har 
beslutat i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut. Omröstning begärs. 
Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag är huvudförslaget.  

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

1. Centerpartiets och Liberalernas förslag till budget samt Vänsterpartiets förslag 
till budget ställs mot varandra för att utse motförslag till huvudförslaget.  

2. Kommunstyrelsens förslag till beslut ställs mot det förslag som 
kommunfullmäktige utser till motförslag.  

JA-röst för kommunstyrelsens förslag till beslut.  
NEJ-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser till motförslag.  

Ordförande ställer Centerpartiets och Liberalernas förslag mot Vänsterpartiets 
förslag och finner att kommunfullmäktige utser Centerpartiets och Liberalernas 
förslag till motförslag.  

Omröstningsresultat 

Med 19 JA-röster för kommunstyrelsens förslag och 13 NEJ-röster för 
Centerpartiets och Liberalernas förslag samt 1 ledamot som avstod beslutar 
kommunfullmäktige att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Kommunstyrelsen 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Vård‐ och omsorgsnämnden 
Bildningsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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  Omröstningar 

 Närvaro § 47 § 

  Ja Nej Avst Ja Nej Avst 

S   Ing-Britt-Andersson X X      

C   Anders Ljung  X  X     

        

M   Björn Hoflund X X      

M   Malin Svensson Charlotte Storckenfeldt X X      

M   Lars Wiström X X      

M   Gustav Svensson X X      

M   Siw Nordin X X      

M   Göran Lindgren X X      

S   Hans Måhagen  X X      

S   Roger Rydström X X      

S   Ulf Johansson X X      

S   Anna Eklund  Torbjörn Mellgren X X      

S   Conny Forsberg  X X      

S   Else-Marie Frisk  X X      

S Morgan Wass Ingela Brixlin X X      

S   Maria Rydell X X      

S   Göran Ulvan X X      

S Magnus Lidén X X      

KD Kalle Sandell Ingevald Abrahamsson X X      

        

C   Rickard Lindh  X  X     

C   Ingegärd Brogren Karin Ekholm X  X     

C   Wolldurf Skallbom Joakim Klasson X  X     

C   Göran Olsson  X  X     

L   Lars Karlsson X  X     

L   Nils-Gunnar Wenhov X  X     

MP Pontus Wessman Margaretha Holm X   X    

MP Claes Brandén -       

V   Björn Morell Anders Lind  X  X     

LPO Pierre Ländell  X  X     

        

SD Christian Nordin Olsson X  X     

SD Christina Nilsson  -       

SD Mikael Lindell X  X     

SD Peter Nilsson X  X     

SD Annelie Striem Marcus Edgar X  X     

        

KD Lena Käcker Johansson X X      

                     33             19         13         1  
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§ 48 Dnr 2018-00013  

Skattesats 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Skattesatsen för Kinda kommun år 2019 fastställs till 20:95 kronor (oförändrad).  

Sammanfattning 

Enligt kommunens budgetprocess ska kommunfullmäktige besluta om skattesats 
för 2019. Skattesatsen föreslås till 20:95 kronor, det vill säga en oförändrad nivå.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2018-04-16 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 49 Dnr 2018-00078  

Överföring av investeringsmedel 

Kommunfullmäktiges beslut 

Godkänna överföring av medel från tidigare år.  

Sammanfattning 

2017 års investeringsbudget uppgick till 66 969 tkr. Utfallet uppgick till 53 101 tkr. 
Det finns projekt som av olika anledningar inte påbörjats eller hunnit slutföras 
under 2017. Medel för dessa projekt behöver därför överföras till 2018. 

Aktuella projekt framgår av nedanstående tabell. 

Projekt Budget 2017 Utfall 2017 Behov 2018 Kommentar Beslut Tot budget projekt

2214 Räddningsstation 7 280           2 711     4 569        Pågående projekt, väntas slutföras 2019. KS§2 53 000                      

2049 Bredband Kisa tätort 15 969        9 879     6 090        Pågående projekt, väntas slutföras Q2 2018. KS§192 21 640                      

1127 Kommunal ledningsplats 1 200           707        403            Pågående projekt, väntas slutföras 2018. KS§91 2 200                        

1208 Idrottshall Hackel 28 000        187        27 813      Pågående projekt, väntas slutföras 2018. KS§109&KS§110 28 000                      

1223 Skatepark 1 500           68           1 432        Pågående projekt, väntas slutföras 2018. Omfördelat från andra projekt 1 500                        

2500 VON ospec. 3 300           1 990     520            Försenade investeringar. KF§85 -                             

2200 MBR (Nuvarande SBN) 4 500           1 991     2 000        Försenad leverens har försenat projekt. KF§85 -                             

1111 Vråken 200              -          200            Försenat projekt. KF§10 400                            

1505 Rimforsa vattenverk 14 000        -          14 000      Försenat projekt, slutförs 2018. KS§35 14 000                      

1506 Björkfors vattenverk 100              -          100            Försenat projekt, slutförs 2018. KS§35 100                            

1131 Adlers skog våg 1 000           -          1 000        Försenat projekt, slutförs 2018. KS§35 1 000                         

  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 78/2018 

Tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.  

Beslutet skickas till 

Vård- och omsorgsnämnden 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kansli 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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§ 50 Dnr 2018-00060  

Reglemente för Kinda kommuns ANDTS- och brottsförebyggande råd 

Kommunfullmäktiges beslut 

Fullmäktige fastställer reglementet som ska gälla från och med antagande.  

Sammanfattning 

I kommunen har det förebyggande arbetet mot brott samt alkohol, narkotika, 
doping, tobak samt spel (ANDTS) skett i två separata spår, vilket inte gett önskad 
effekt.  Detta har medfört att det har blivit svårt att svara upp till de förväntningar 
som ställs från bland annat länsstyrelsen.  
Med det nya arbetssättet ska man undvika dubbelarbete och få en bättre effekt på 
genomförda aktiviteter genom samordning.  

För att strukturera detta har rådets sammansättning ändrats för att få rätt mandat 
och kunskap hos deltagarna. De flesta representanterna kommer från kommunen, 
både tjänstemän och politiker men även polisen, regionen och Stiftelsen Kindahus 
finns representerade.  

Rådet har fått namnet ”KinBrå” för att visa den lokala förankringen. I och med 
detta har ett nytt reglemente tagits fram för att hantera och reglera ovanstående 
förändring.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 71/2018 

Tjänsteskrivelse  

Reglemente för Kinda kommuns ANDTS- och brottsförebyggande råd 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Ulf Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Akten 
KinBrå 
Säkerhetssamordnare 
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§ 51 Dnr 2018-00075  

Förslag till förändringar avseende ersättningar till förtroendevalda, 
politisk organisation samt partistöd  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att fastställa förslaget till reviderade bestämmelser 
om arvoden och ersättningar till förtroendevalda från och med 2019-01-01.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att befintliga regler för partistöd fastställs 
samt att partistödets nivå och beräkning behålls oförändrad med undantag för att 
eventuell omräkning från och med 2019 avrundas uppåt till närmaste jämna 100-
tal kronor. 

Kommunfullmäktige beslutar vidare att skogskommittén samt den så kallade 
förhandlingsdelegationen tas bort från och med 2019-01-01. De uppdrag som 
skogskommittén idag har överförs på samhällsbyggnadsnämnden och 
förhandlingsdelegationens uppdrag överförs till kommunstyrelsen.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Christian Nordin Olsson (SD), Mikael Lindell (SD), Peter Nilsson (SD) och Marcus 
Edgar (SD) lämnar följande protokollsanteckning: Vi i Sverigedemokraterna vill 
egentligen gå längre gällande förändrade arvodesnivåer och nivån på 

partistöd m.m., dock ser vi det av större betydelse att beslut av denna karaktär tas 
med så bredpolitisk förankring som möjligt och stödjer därmed förslaget till beslut.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen beslutade tidigare under våren att tillsätta en parlamentarisk 
grupp för att se över bestämmelserna om ersättning till förtroendevalda, 
partistödets utformning samt den politiska organisationen inför kommande 
mandatperiod. Den parlamentariska gruppen har lämnat ett förslag till fasta 
arvoden enligt bilaga 2. Förslaget innebär bland annat att presidierna i 
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen och nämnderna framöver endast kommer 
att bestå av ordförande och vice ordförande.   

Sverigedemokraterna redovisade vid den parlamentariska gruppen ett eget förslag 
till de fasta arvodena.  

Vid kommunstyrelsens beredning presenterades den parlamentariska gruppens 
förslag. Det framkom då önskemål på en ökad enhetlighet på de fasta arvodena 
gällande procent av riksdagsledamots arvode. Beredningens förslag på fasta 
arvoden baseras på 90 procent av en riksdagsledamots arvode. Dessutom fanns 
det önskemål på att andre vice ordförande i bildningsnämnden, 
samhällsbyggnadsnämnden, kommunstyrelsen och vård- och omsorgsnämnden 
även fortsättningsvis ska ha ett fastarvode.   
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Vid sammanträdet enades kommunstyrelsen om att anta ett reviderat förslag som 
innebär att det fasta arvodet utgör 90 procent av en riksdagsledamots arvode men 
att vice ordförande i kommunstyrelsen och nämnderna stryks men behålls i 
kommunfullmäktige, se protokollsbilaga.  

Den parlamentariska gruppen har även tagit fram ett förslag på reviderade 
bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda samt 
arbetsbeskrivningar för ordförande i kommunstyrelsen och nämnd.  

Vidare har den parlamentariska gruppen lagt fram förslag avseende partistöd samt 
om att avveckla nuvarande skogskommittén och förhandlingsdelegationen. Dessas 
uppdrag överförs på samhällsbyggnadsnämnden respektive kommunstyrelsen.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 70/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-05 
Reviderade bestämmelser om arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
Förslag till fasta arvoden 
Arbetsbeskrivningar 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Partierna i kommunfullmäktige 
Kommunkansliet 
Ekonomiavdelningen 
HR‐avdelningen 
Akten 
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§ 52 Dnr 2018-00068  

Uppföljning av motioner 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktiges arbetsordning föreskriver att styrelsen två gånger varje år 
ska redovisa de motioner som ännu inte beretts färdigt. 

Kommunkansliet har tagit fram en förteckning över ej färdigberedda motioner per 
2018-04-03. Förteckningen omfattar totalt 5 motioner, varav en motion är över ett 
år gammal. 

Sedan föregående redovisning har ett antal motioner slutbehandlats av 
kommunfullmäktige och av de återstående är flertalet på väg upp till 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 79/2018 Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-03 
Förteckning över motioner per 2018-04-03 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
Akten 
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§ 53 Dnr 2017-00113  

Svar på motion (V) om nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås utifrån att det inte varit fråga om 
ett nedläggningsbeslut.  

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har 2017-03-27 lämnat in en motion till kommunfullmäktige 
angående nedläggning av gymnasieskola och teknikcollege. I motionen föreslås att 
kommunfullmäktige ska ges möjlighet att ta ställning i ärendet. 

Barn – och utbildningsnämnden har beslutat att inte erbjuda industriprogrammen 
vid Allhamra med anledning av ett mycket lågt söktryck för de aktuella 
utbildningarna. Barn- och utbildningsnämndens beslut i ärendet är inte betrakta 
som ett nedläggningsbeslut utan en anpassning till rådande förutsättningar vad 
gäller elevunderlag. Befintliga elever samt utrustningen från skollokalerna har 
överförts till Anders Ljungstedts skola i Linköping. Dessa elever ges därmed 
möjlighet att fullfölja sina påbörjade utbildningar. Att upprätthålla utbildningarna i 
Kinda skulle ha medfört stora svårigheter att upprätthålla kvalitén i utbildningarna 
samt stora kostnader per elev.  

Som en följd av nämndens anpassning till rådande elevunderlag har senare 
kommunfullmäktige beslutat att sälja den tidigare skolfastigheten, då den inte 
längre behövs för kommunens verksamhet. Fastighetsförsäljningen har behandlats 
av kommunfullmäktige eftersom den får anses vara av principiell karaktär både 
vad gäller det ekonomiska värdet och vad gäller kommunens rådighet över mark 
och lokaler.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 49/2018  
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-05 
Motion, inlämnad 2017-03-27 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Ulf Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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§ 54 Dnr 2017-00126  

Svar på motion (V) om ökat antal idrottstimmar i skolan 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar avslå motionen om Ökat antal idrottstimmar i skolan.  

Sammanfattning 

Vänsterpartiet har genom Björn Morell inkommit med en motion gällande ”Ökat 
antal idrottstimmar i skolan”. I motionen yrkas ”att Kinda kommun i syfte att 
främja barn och ungas hälsa ökar antalet idrottstimmar i samtliga klasser och 
skolor. Fysiska aktiviteter bör förekomma schemalagt varje dag”. I motionen 
föreslås ett succesivt införande. 

Motionen sändes till bildningsnämnden för beredning, enligt KS § 152/2017. Efter 
beredning i bildningsnämnden föreslogs att kommunfullmäktige skulle anse att 
motionen var besvarad. Utifrån bildningsnämndens motivering, i deras beslut § 
13/2018, bör motionen avslås då kommunen inte ämnar att öka antalet 
idrottstimmar i skolan. Anledningen till att motionen ska avslås och inte anses som 
besvarad är på grund av att det inte är planerat för fler idrottstimmar i dagsläget. 
Det som har gjorts i frågan syftar till pulshöjande aktiviteter inom ordinarie 
undervisning och inte ett ökat antal idrottstimmar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, 2018-04-13 

Bildningsnämnden § 13/2018 

Motion Ökat antal idrottstimmar i skolan (V)  

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Ulf Johansson (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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§ 55 Dnr 2018-00034  

Svar på motion (MP) om utbildning för politiker i kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att motionen är besvarad utifrån att kommunen 
redan idag erbjuder utbildningar för förtroendevalda, inte minst i samband med ny 
mandatperiod.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Margaretha Holm reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

Claes Brandén (MP) föreslår i en motion att inför nästa mandatperiod ett gediget 
och ändamålsenligt utbildningspaket utformas för varje nämnd.  

Kommunkansliet avser att liksom vid tidigare nya mandatperioder tillhanda 
grundutbildning vad gäller lagstiftning och nämndspecifika frågeställningar. Även 
under löpande mandatperiod anordnas utbildningar både med interna och externa 
resurser utifrån aktuella önskemål och i samråd med kommunfullmäktiges 
presidium. Nämnderna ansvarar för att genomföra nämndspecifika utbildningar i 
exempelvis speciallagstiftning inom nämndens område. 

Utöver den utbildning som kommunen tillhandahåller har även partierna ett 
ansvar vad gäller att utbilda sina förtroendevalda för de kommunala uppdragen.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-04-03 
Motion, inlämnad 2018-04-03 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Margaretha Holm (MP) yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

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

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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§ 56 Dnr 2018-00033  

Svar på motion (MP) om kulturpris varje år 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen.  

Reservation/Protokollsanteckning 

Margaretha Holm reserverar sig mot beslutet.  

Sammanfattning 

Claes Brandén (MP) har lämnat in en motion om att kommunen årligen ska dela ut 
ett kulturpris samt att prisvinnarna ska erbjudas möjlighet att arrangera en 
konsert, utställning, författarafton, föreläsning eller motsvarande då så är möjligt. 

Kinda kommuns kulturstipendium instiftades ursprungligen av kommunfullmäktige 
1988. Sedan år 2004 utdelas det vart annat år efter ett beslut i kultur- och 
fritidsnämnden.  

Enligt stadgarna ska allmänheten ges möjlighet att inkomma med förslag på 
pristagare. En av anledningarna till att nämnden beslutade att enbart utdela priset 
vart annat år var att antalet nomineringar vissa år varit få. 

Vad gäller möjligheterna att få arrangera konsert, utställning, författarafton, 
föreläsning är förslaget att detta i sådana fall får detta vid behov/önskemål 
hanteras som idag, inom kultur- och fritidsavdelningens ordinarie kulturprogram.  

Då pristagare idag kan utses inom brett område och även innefatta exempelvis 
föreningar är det långt ifrån alltid det är möjligt/lämpligt att arrangera ett 
offentligt arrangemang där pristagaren medverkar.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-03-04 
Motion, inlämnad 2018-01-24 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Björn Hoflund yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.  

Margaretha Holm yrkar bifall till motionen.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag till beslut. Ordförande ställer förslagen 
mot varandra och finner att fullmäktige har beslutat enligt kommunstyrelsens 
förslag.  
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Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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§ 57 Dnr 2018-00055  

Ny motion (V) om hyresrätter i Rimforsa 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen 
för beredning.  

Sammanfattning 

Björn Morell (V) har 2018-02-28 lämnat in en motion om hyresrätter i Rimforsa. I 
motionen föreslås att genomföra nödvändiga detaljplaneförändringar i Rimforsa 
centrum 

som medger byggande av bostäder samt 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 har nu inkommit med en reviderad version av motionen efter 
dialog med kommunkansliet.  

Beslutsunderlag 

Motion, reviderad version 

Kommunfullmäktige § 33/2018 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 
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§ 58 Dnr 2018-00093  

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

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen 
för beredning.  

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.  

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 

 


