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Plats och tid Leoparden, Kisa, klockan 18:00-19:00 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Ing-Britt Andersson och Kicki Stridh 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 2018-10-22 kl. 16.30 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 91-106 
 Viktoria Stangnes  

 Ordförande 

  

 Anders Ljung §§ 93-106             Lena Käcker Johansson §§ 91-92  

 Justerare 

  

 Ing-Britt Andersson (S)               Kicki Stridh (V)  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-10-15 

Datum då anslaget sätts upp 2018-10-23 Datum då anslaget tas ned 2018-11-13 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret i Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

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

Beslutande  

Ledamöter 
 

Christer Segerstéen (M) 
Mona Damm (M) 
Björn Hoflund (M) 
Anne Bergman Gustafsson (M) 
Rickard Lindh (C) 
Anders Ljung (C) 
Karin Ekholm (C) 
Joakim Klasson (C) 
Wolldurf Skallbom (C) 
Lars Karlsson (L) 
Mikael Österling (L) 
Veronica Gullbrandsson (L) 
Lena Käcker Johansson (KD) 
Börje Karlsson (KD) 
Hans Måhagen (S) 
Ing-Britt Andersson (S) 
Ulf  Johansson (S) 
Conny Forsberg (S) 
Else-Marie Frisk (S) 
Magnus Lidén (S) 
Kicki Stridh (V) 
Erik Andersson (V) 
Christian Nordin Olsson (SD) 
Peter Nilsson (SD) 
Mikael Lindell (SD) 
Marcus Edgar (SD) 
David Wenhov (LPO) 
 

Tjänstgörande ersättare 
 

Göran Ulvan (S) för Roger Rydström (S) 
Morgan Wass (S) för Anna Eklund (S)  
Johan Igheimer (M) för Göran Lindgren (M) 
Sigge Bergqvist (SD) för Christina Nilsson (SD) 
Maj-Viol Thostrup (V) för Anders Lind (V) 
Daniel Braat (LPO) för Pierre Ländell (LPO) 
Christina Karlsson (MP) för Pontus Wessman (MP) 
 
1 vakant plats för (M) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Rosie-Marie Fors, kommunchef 
Viktoria Stangnes, kommunsekreterare 
 

Övriga  
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§ 91 Dnr 2018-00170  

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar välja Ing-Britt Andersson (S) och Kicki Stridh (V) att 
justera protokollet jämte ordförande och ålderspresidenten.  

Protokolljusteringen äger rum måndagen den 22 oktober kl. 16.30 på 
kommunkontoret.       

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) föreslår Ing-Britt Andersson (S) som protokolljusterare.  

Erik Andersson (V) föreslår Kicki Stridh (V) som protokolljusterare.       

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 92 Dnr 2018-00153  

Val av kommunfullmäktiges presidium 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Ljung (C) som kommunfullmäktiges 
ordförande för tiden fram till och med 2022-10-14.  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ing-Britt Andersson (S) som 1:e vice 
ordförande för tiden fram till och med 2022-10-14.  

Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Lindgren (M) som 2:e vice ordförande 
för tiden fram till och med 2022-10-14.  

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) föreslår att Ing-Britt Andersson (S) utses till 1:e vice ordförande 
för tiden fram till och med 2022-10-14. 

Rickard Lindh (C) föreslår att Anders Ljung (C) utses till ordförande för tiden fram 
till och med 2022-10-14. 

Mona Damm (M) föreslår att Göran Lindgren (M) utses till 2:e vice ordförande för 
tiden fram till och med 2022-10-14.     

Beslutet skickas till 

De valda 

Kommunkansliet 

Akten 
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§ 93 Dnr 2018-00169  

Introduktion till förtroendevalda 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige lägger informationen till handlingarna.      

Sammanfattning 

Kommunchef Rosie-Marie Fors hälsar nya kommunfullmäktige välkomna och 
informerar om ledamöternas uppdrag som förtroendevald i kommunen.       

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 94 Dnr 2018-00160  

Val av kommunfullmäktiges valberedning 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att utse följande ledamöter till valberedningen:  

Ing-Britt Andersson (S), Kisa 
Else-Marie Frisk (S), Rimforsa 
Torbjörn Mellgren (S), Kisa 
Rickard Lindh (C), Kisa 
Karin Ekholm (C), Horn 
Veronica Gullbrandsson (L), Kisa 
Pierre Ländell (LPO), Horn 
Christina Nilsson (SD), Rimforsa 
Ingevald Abrahamsson (KD), Rimforsa 
Pontus Wessman (MP), Kisa 
Anders Lind (V), Kisa 
Anne Bergman Gustavsson (M), Kisa 
Johan Igheimer (M), Rimforsa 

Kommunfullmäktige beslutar att utse Ing-Britt Andersson (S) till ordförande i 
valberedningen.  

Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Anne Bergman Gustavsson (M) till 
vice ordförande i valberedningen.   

Förslag till beslut vid sammanträdet 

Hans Måhagen (S) föreslår att Ing-Britt Andersson (S) utses till ordförande i 
valberedningen.  

Erik Andersson (V) föreslår att Anders Lind (V) utses till vice ordförande i 
valberedningen.  

Mona Damm (M) föreslår att Anne Bergman Gustavsson (M) utses till vice 
ordförande i valberedningen.  

Beslutsgång 

Ordförande finner att det finns två förslag på vice ordförande till valberedningen. 
Dels Erik Anderssons (V) förslag till vice ordförande dels Mona Damms (M) förslag 
till vice ordförande. Ordförande ställer förslagen emot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Mona Damms (M) förslag till beslut.       

Beslutet skickas till 
De valda 
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Kommunkansliet 
Akten  
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§ 95 Dnr 2018-00037  

Delgivningar till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige tar emot aktuella skrivelser, meddelande och delgivningar och 
lägger dem till handlingarna.  

Sammanfattning 

Meddelanden/underrättelser till Kommunfullmäktige 2018-10-15 för kännedom. 

Inspektionsprotokoll Länsstyrelsen 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-10-03 

Inspektionsprotokoll Länsstyrelsen 

Beslutet skickas till 

Akten 
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§ 96 Dnr 2018-00140  

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdesdagar 2019 för 
kommunfullmäktige; 14 januari, 18 februari, 18 mars, 15 april, 13 maj, 17 juni, 16 
september, 14 oktober, 11 november och 16 december.  

Sammanfattning 

Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1991:900) 6 kap. 18 § samt 
kommunstyrelsens reglemente 14 §, fatta beslut om sammanträdesdagar under 
verksamhetsåret. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § kommunallag samt 7 § 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, fatta beslut om sammanträdesdagar under 
verksamhetsåret.  

Förslaget till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
har tagits fram av kommunchefen. De föreslagna datumen är framtagna för att få 
till ett bra flyt mellan sammanträdena samt för att ekonomi- och måluppföljningen 
varje månad ska hinna bli klar och kunna presenteras på kommunstyrelsen så fort 
som möjligt.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 157/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-29 

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

11(22) 

 

2018-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 97 Dnr 2018-00135  

Beslut om att upphäva vissa äldre styrande dokument 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige upphäver följande styrande dokument: 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010-2012 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2013-2015 

- Kommunikationspolicy 

- Kommunikationsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt 
eventuell övergång till krigssituation 

- Ledningsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt eventuell 
övergång till krigssituation 

- IT-strategi 

- Övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor för Kinda kommun 2012-2015 

- Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 

- Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i 
Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot 
kriminella motorcykelgäng  

- Framåt genom samverkan – Mål och inriktningsdokument för samarbetet mellan 
Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås 

- Instruktion för personalorgan 

- Normalinstruktion för kommunalt personalorgan 

- Samverkan för tillväxt i Kinda – Strategi- och handlingsprogram 2005-2008 

- Ledningspolicy för Kinda kommun 

- Reviderad policy för Kinda kommuns internationella arbete 

- Handlingsprogram för demokratiarbetet  

- Kommunfullmäktiges målarbete under mandatperioden 

- Bestämmelser om kommunalt lärlingsbidrag 

- Grunder för kommunalt bostadstillägg (KBT) 

Respektive dokument upphör att gälla efter att kommunfullmäktige beslutat i 
ärendet.  
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Sammanfattning 

Kommunchefen har tillsammans med förvaltningen gått igenom samtliga styrande 
dokument som idag finns i Kinda kommun.  

Vid genomgången har följande styrande dokument bedömts kunna tas bort 
omedelbart då dessa inte längre är aktuella, innehållet i dessa dokument inte 
längre är relevant eller att innehållet numera finns i andra styrande dokument. 

Formellt behöver beslut om att upphäva dokumenten tas av den instans som 
beslutat om att införa dem, för de aktuella dokumenten är det 
kommunfullmäktige respektive kommunstyrelsen. 

Styrande dokument beslutade av kommunfullmäktige: 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2010-2012 

- Handlingsplan för lika rättigheter och möjligheter i Kinda kommun 2013-2015 

- Strategi för interkulturell integration 2015-2018 

- Kommunikationspolicy 

- Kommunikationsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt 
eventuell övergång till krigssituation 

- Ledningsplan för allvarlig samhällsstörning, extraordinär händelse samt eventuell 
övergång till krigssituation 

- IT-strategi 

- Övergripande handlingsprogram enligt lagen om extraordinära händelser och 
lagen om skydd mot olyckor för Kinda kommun 2012-2015 

- Risk- och sårbarhetsanalys, antagen av kommunfullmäktige 2008-05-26 

- Handlingsplan i samverkan med kommuner och statliga myndigheter i 
Östergötlands län mot den organiserade brottsligheten – i synnerhet mot 
kriminella motorcykelgäng  

- Framåt genom samverkan – Mål och inriktningsdokument för samarbetet mellan 
Kinda-Ödeshög-Boxholm-Ydre-Tranås 

- Instruktion för personalorgan 

- Normalinstruktion för kommunalt personalorgan 

- Samverkan för tillväxt i Kinda – Strategi- och handlingsprogram 2005-2008 

- Ledningspolicy för Kinda kommun 

- Reviderad policy för Kinda kommuns internationella arbete 

- Handlingsprogram för demokratiarbetet  

- Kommunfullmäktiges målarbete under mandatperioden 

- Bestämmelser om kommunalt lärlingsbidrag 
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- Grunder för kommunalt bostadstillägg (KBT) 

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 158/2018 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-07-31 
Förteckning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Kommunkansliet 
Samtliga nämnder 
Akten 
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§ 98 Dnr 2018-00154  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen A H Johanssons från Bjärkeryd donationsfond  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen A H Johanssons från Bjärkeryd 
donationsfond. 

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.  

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Stiftelsen A H Johanssons från Bjäkeryd donationsfond.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 159/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 99 Dnr 2018-00159  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen Kinda kommuns sociala samfond  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen Kinda kommuns sociala 
samfond.  

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.   

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Stiftelsen Kinda kommuns sociala samfond  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 160/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 100 Dnr 2018-00020  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen Birgersonska donationsfonden  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen Birgersonska 
donationsfonden.  

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.   

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Birgersonska donationsfonden.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 161/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 101 Dnr 2018-00158  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen Gunnar Halls donationsfond  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen Gunnar Halls donationsfond. 

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.   

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Gunnar Halls donationsfond. 

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 162/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 
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§ 102 Dnr 2018-00157  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen Frida Hofrichters donationsfond 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen Frida Hofrichters 
donationsfond.  

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.   

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Stiftelsen Frida Hofrichters donationsfond.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 163/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

19(22) 

 

2018-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 103 Dnr 2018-00156  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen major Ädelbergs donationsfond  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen major Ädelbergs 
donationsfond. 

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.   

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för major 
Ädelborgs donationsfond.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 164/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

20(22) 

 

2018-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 104 Dnr 2018-00155  

Årsredovisning med förvaltningsberättelse och revisionsberättelse för år 
2017 för Stiftelsen syskonen Johanssons från Berga donationsfond  

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisning med tillhörande 
resultat- och balansräkning för år 2017 för Stiftelsen syskonen Johanssons från 
Berga donationsfond.  

Jäv 

Hans Måhagen (S), Conny Forsberg (S), Göran Ulvan (S), Morgan Wass (S), Mona 
Damm (M), Björn Hoflund (M), Rickard Lindh (C), Christian Nordin Olsson (SD), 
Peter Nilsson (SD), Lars Karlsson (L) och Börje Karlsson (KD) anmäler jäv.   

Sammanfattning 

En årsredovisning med förvaltningsberättelse har upprättats för år 2017 för 
Stiftelsen syskonen Johanssons från Berga donationsfond.  

Enligt revisionsberättelsen har årsredovisningen upprättats i enlighet med 
årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden en rättvis bild av 
stiftelsens finansiella ställning per den 31 december 2017 och dess resultat.  

Ekonomichefen har sedan tidigare i uppdrag att göra en översyn av kommunens 
stiftelser som ska vara klar i mars 2019.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsen § 165/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-09-17 

Årsredovisning 

Förslag till beslut vid sammanträdet 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 

Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

21(22) 

 

2018-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 105 Dnr 2018-00165  

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige. 

Sammanfattning 

Roger Rydström (S) har i skrivelse inkommen 2018-10-03 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i fullmäktige i Kinda kommun.       

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2018-10-03      

Beslutet skickas till 

Den entledigade 

Länsstyrelsen i Östergötland 

Kommunkansliet 

HR-avdelningen 

Akten 

 



 

 

Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

22(22) 

 

2018-10-15 
 

 

  
 

 

Justerandes signatur  

     

 

§ 106 Dnr 2018-00167  

Avsägelse från uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige (M) 

Kommunfullmäktiges beslut 

Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 

Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.      

Sammanfattning 

Björn Hoflund (M) har i skrivelse inkommen 2018-10-12 avsagt sig uppdraget som 
ledamot i fullmäktige i Kinda kommun.      

Beslutsunderlag 

Avsägelse, inkommen 2018-10-12      

Beslutet skickas till 

Den entledigade 

Länsstyrelsen i Östergötland 

Kommunkansliet 

HR-avdelningen 

Akten 

 

 


