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*$1- n d a SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 

ko m m u n 2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

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) 
Gustav Svensson (M) 
Siw Nordin (M) 
Hans Mähagen (S) 
Roger Rydström (S) 
Ulf Johansson (S) 
Anna Eklund (S) 
Conny Forsberg (S) 
Else-Marie Frisk (S) 
Morgan Wass (S) 
Magnus Lidén (S) 
Kalle Sandell (KD) 
Rickard Lindh (C) 
Wolldurf Skallbom (C) 
Göran Olsson (C) 
Lars Karlsson (L) 
Nils-Gunnar Wenhov (L) 
Claes Brandén (MP) 
Pierre Ländell (LPO) 
Christian Nordin Olsson (SD) 
Christina Nilsson (SD) 
Annelie Striem (SD) 
Peter Nilsson (SD) 
Mikael Lindell (SD) 

Två vakanta plaster för (M) 

Tjänstgörande ersättare Carl-Henrik Nilsson (M) för Malin Svensson (M) 
Torbjörn Mellgren (S) för Göran Ulvan (S) 
Ingela Brixlin (S) för Maria Rydell (S) 
Joakim Klasson (C) för Ingegärd Brogren (C) 
Margareta Holm (MP) för Pontus Wessman (MP) 
Anders Lind (V) för Björn MoreII (V) 

övriga närvarande 

Tjänstemän Ida Härnström, projektledare § 72 
Rosie-Marie Fors, kommunchef 
Viktoria Stangnes, kommunsekreterare 

Övriga Ulrik Abelson, Skogssällskapet § 71 

Sida 
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Justerandes signatur
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ko m m u n 2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

Ärendelista 

§ 71 Dnr 2017-00374 
Kinda kommun - Skog värdering och prognos ................................................... .. 5 

§ 72 Dnr 2018-00149 
Information om kommunens investeringsprojekt ..................................... .. 6 

§ 73 Dnr 2018-00037 
Delgivningar till kommunfullmäktige .................................................................. .. 7 

§ 74 Dnr 2018-00065 
Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 .......................................... .. 8 

§ 75 Dnr 2018-00100 
Åtgärdsplan från várd- och omsorgsnämnden ................................................... .. 9 

§ 76 Dnr 2018-00139 
Hemställan från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsanslag för 
utebliven gruppbostad ..................................................................................... .. 12 

§ 77 Dnr 2018-00116 
Hyreskostnader matsal Kindagård - Överföring från kommunstyrelsen 
till vård- och omsorgsnämnden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 13 

§ 78 Dnr 2018-00129 
Utökning av investeringsram - Rimforsa strand ............................................... .. 14 

§ 79 Dnr 2018-00130 
Utökning av investeringsram - Hycklinge gäst- och småbåtshamn .................. .. 15 

§ 80 Dnr 2018-00124 
Beslut om att fortsätta driften av lokalvården i egen regi ................................. .. 16 

§ 81 Dnr 2018-00103 
Borgensavgift Stiftelsen Kindahus ................................................................... .. 17 

§ 82 Dnr 2018-00031 
Riktlinjer för investeringsprocessen ................................................................. .. 19 

§ 83 Dnr 2018-00023 
Redovisning av partistöd 2017 samt beslut om utbetalning av 
partistöd för 2019 ............................................................................................ .. 20 

§ 84 Dnr 2018-00064 
Revidering av IT-infrastrukturprogram för Kinda kommun 2016-2020 ............. .. 21 

§ 85 Dnr 2018-00137 
Beslut om revidering av administrativ art i styrande dokument ........................ .. 22 

§ 86 Dnr 2018-00127 
Flyttat Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i oktober 2018 ................ .. 23 

§ 87 Dnr 2018-00138 
Ny motion (L) om ökad trygghet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 24 

§ 88 Dnr 2018-00147 
Ny motion (MP) om kommunekolog på heltid ........................................... .. 25 

§ 89 Dnr 2018-00146 
Ny motion (MP) om klimatstrateg .................................................................... .. 26 

Justerandes signatur 
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ko m m U n 2018~09—1O 

Kommunfullmäktige 

§ 90 Dnr 2018-00145 
Ny motion (MP) om bilpool i Kinda kommun ................................................... .. 27 

Justerandes signatur 
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ko m m u n 2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

§ 71 Dnr 2017-00374 

Kinda kommun - Skog värdering och prognos 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredrar Ulrik Abelson från Skogssällskapet 
den värdering och prognos som genomförts avseende kommunens skogsinnehav. 
Av rapporten framgår att kommunens skogsinnehav bedöms ha ett 
marknadsvärde om cirka 105 000 000 kronor och att det finns fastigheter och delar 
av fastigheter som skulle kunna avyttras. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes signatur 
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ko m m u n 2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

§ 72 Dnr 201800149 

Information om kommunens investeringsprojekt 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Sammanfattning 
Projektledaren Ida Härnström informerar om kommunens pågående 
investeringsprojekt. 

Beslutet skickas till 

Akten 

Juster ndes signatur øm Ø
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ko m m u n 2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

§ 73 Dnr 2018-00037 

Delgivningar till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot aktuella skrivelser, meddelande och delgivningar och 
Iâgger dem till handlingarna. 

Sammanfattning 
Meddelanden/underrättelser till Kommunfullmäktige 2018-09-10 för kännedom. 
- Årsredovisning ITSAM 
- Bildningsnämnden § 41/2018-Skolchef för skolväsendet 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-31 

Beslutet skickas till 
Akten 

Justerandes signatur 
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:MW /á/



Sida 

Kommunfullmäktige 
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§ 74 Dnr 2018-00065 

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot informationen. 

Protokollsanteckning 
Lars Karlsson (L), Rikard Lindh (C), Joakim Klasson (C), Wolldurf Skallbom (C), Göran 
Olsson (C), NiIs-Gunnarwenhov (L), Margareta Holm (MP), Claes Brandén (MP), 
Anders Lind (V) och Pierre Ländell (LPO) Iämnar följande protokollsanteckning: 

"Vi vill återigen påpeka att vi saknar en konsekvensbeskrivning och en åtgärdsplan 
för att få en budget i balans i de nämnder som prognostiserar underskott, 
Bildningsnämnden och vård- och Omsorgsnämnden. Vi noterar också att Vârd och 
Omsorgsnämndens prognoserade underskott ökar kraftigt sedan föregående 
budgetuppföljning. Vi tycker det är anmärkningsvärt att det då inte föranlett 
någon som helst information om åtgärd till dagens möte". 

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

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 125/2018 
Tjänsteskrivelse, 2018«06-18 
Budgetuppföljning Kinda kommun maj 2018 

Beslutet skickas till 

Akten 

ndes signatur 
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2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

§ 75 Dnr 2018-00100 

Åtgärdsplan från vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige ställer sig bakom ätgärdsplanen från vård- och 
omsorgsnämnden. 

Sammanträdet ajourneras 19:28-19:35. 

Reservation 
Lars Karlsson (L), Nils-Gunnar Wenhov (L), Margareta Holm (MP), Claes Brandén 
(MP), Anders Lind (V), Pierre Ländell (LPO), Rickard Lindh (C), Anders Ljung (C), 
Joakim Klasson (C), Wolldurf Skallbom (C) och Göran Olsson (C) reserverar sig mot 
beslutet. 

Sammanfattning 
Kostnaderna för placeringar och försörjningsstöd har under en längre tid ökat och 
vård- och omsorgsförvaltningen har därmed tagit fram en långsiktig plan avseende 
åtgärder för att minska kostnaderna inom området. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 138/2018 

Vård- och omsorgsnämnden § 78/2018 
Åtgärdsplan 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Roger Rydström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Lars Karlsson (L) yrkar att det tas fram en konsekvensbeskrivning för hur vård- och 
omsorgsnämnden ska få budget i ba|ans för i år. 

Anders Lind (V) ställer sig bakom Lars Karlssons (L) förslag till tillägg. 

Beslutsgång 
Ordförande finner att det finns två förslag tiII beslut, dels kommunstyrelsens 
förslag till beslut och dels Lars Karlssons (L) förslag på tillägg om att ta fram en 
konsekvensbeskrivning för att fä budget i balans för i år. Ordförande ställer 
förslagen emot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet 
med kommunstyrelsens beslut utan Lars Karlssons (L) tillägg. 
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner omröstningsordningen att de 
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som röstar för Lars 
Karlssons (L) förslag röstar NEJ.. 

Justera des signatur
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2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

Omröstningsresultat 
JA-röster 22 stycken 

NEJ-röster 11 stycken 

Med 22 JA<röster mot 11 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med 
kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Justera des signatur
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ko m m U n 2018-09-10 

Kommunfullmäktige 

Omröstnin r 

Närvaro § 75 § 
Nej Avst Ja Ne 

S I -Britt-Andersson 
C Anders un 

M B rn Hoflund 
M Carl-Henrik Nilsson 
M Vakant 
M Gustav Svensson 
M Siw Nordin 
M Vakant 
S Hans Máha en 
S R er dström 
S UIfJohansson 
S Anna Eklund 
S Conn Forsber 
S Else-Marie Frisk 
SMo nWass 
S i ela Brixlin 
S Torbjörn Mell ren 
SM us Lidén 
KD Kalle SandeH 

XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX 

Rickard Lindh 
Joakim Klasson 
Wolldurf Skallbom 
Göran Olsson 
Lars Karlsson 
Nils-Gunnar Wenhov 

MP Mar areta Holm 
MP Claes Brandén 
V Anders Lind 
LPO Pierre Ländell 

X><><><><><><><><>< X><><><><><><><><>< 

SD Christian Nordin Olsson 
SD Christina Nilsson 
SD Mikael Lindell 
SD Peter Nilsson 
SD Annelie Striem 

KD Lena Käcker Johansson 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 

Justerandes signatur 

J?«W
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Kommunfullmäktige 

§ 76 Dnr 2018-00139 

Hemställan från vård- och omsorgsnämnden om tilläggsanslag för 
utebliven gruppbostad 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att tilldela 1 903 000 kronor till vård- och 
omsorgsnämnden för täckning av kostnader för utebliven gruppbostad. 

Sammanfattning 
Gruppbostaden är under uppbyggnad och förväntas stå färdig till årsskiftet 
2018/19. Som en konsekvens av att byggandet dragit ut på tiden har förvaltningen 
varit tvungna att vidta åtgärder för att tillgodose enskilda individers behov av 
insatser. insatser som annars skulle tillgodosetts om gruppbostaden varit färdig. 
Dessa kostnader har bestått av ökade personalinsatser, hyror och viten. 
Förvaltningen begär därför att dessa kostnader ska täckas av de för gruppbostaden 
ofördelade medlen för 2018. I dessa ingår även de kostnader som kommer att 
uppkomma I samband med uppstart. 
Förvaltningen begär därmed ett tillskott av 1 903 000 kronor för år 2018. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 139/2018 
Vård- och omsorgsnämnden § 91/2018 
Tjä nsteskrivelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Roger Rydström (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 

Justerandes signatur 
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Kommunfullmäktige 

§ 77 Dnr 2018-00116 

Hyreskostnader matsal Kindagård - Överföring från kommunstyrelsen till 
vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att 185 000 kronor som avser hyreskostnader för 
Kindagårds matsal överförs från kommunstyrelsens ram till vård- och 
omsorgsnämndens ram. 

Sammanfattning 
Ansvaret för Kindagårds matsals hyra har tidigare legat på kommunstyrelsen. 
Överföring föreslås nu ske av ram till vård- och omsorgsnämnden så att hela 
ansvaret för kontraktet är samlat på vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 127/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-04 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 

Justerandes signatur 
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Kommunfullmäktige 

§ 78 Dnr 2018-00129 

Utökning av investeringsram - Rimforsa strand 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2018 års budget med 
520 000 kronor för färdigställande av etapp 1 vid Rimforsa strand. 

Sammanfattning 
Inom det exploaterade omrâdet vid Rimforsa strand ska kompletterande uppgifter 
utföras då man tidigare inte haft möjlighet att utföra dessa då tolkningen av 
exploateringsavtalet strider mot den tidigare framtagna detaljplanen. 
För att färdigställa gång- och cykelväg södergäende från exploatering av området 
etapp 1, tillika belysning för gång- och cykelvägen. Samt kvarstående uppgifter 
etapp 1, asfaltering, belysning och skötsel av allmänna ytor. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 141/2018 

samhällsbyggnadsnämnden § 72/2018 

Kostnadskalkyl 

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

Beslutet skickas till 

samhällsbyggnadsnämnden 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige 

§ 79 Dnr 2018-00130 

Utökning av investeringsram - Hycklinge gäst- och småbåtshamn 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utöka investeringsramen för 2018 års budget med 
80 000 kronor för komplettering av belysning i Hycklinge gäst- och småbåtshamn. 

Sammanfattning 
Hycklinge Vägförening tillsammans med Södra Kinda Båtklubb har i en skrivelse till 
kommunstyrelsen, 2017-05-05, ansökt om ekonomiskt bidrag för att förbättra och 
sätta upp kompletterande gatubelysning i Hycklinge gäst- och småbåtshamn. 
Kommunstyrelsen avslog ansökan 2017-09-04 § 196, pågrund av att åtgärden inte 
rymdes i investeringsbudgeten för 2017 och inte äskades för 2018. 
Kommunstyrelsen noterade i tjänsteskrivelsen till ärendet att detta skulle läggas in 
i plan och budget inför 2019 och utredas om det skulle kunna prioriteras, vilket 
inte fullföljdes. 

Hycklinge Vägförening och Södra Kinda Båtklubb har återigen ansökt om 
ekonomiskt bidrag, 2018-03-20 från kommunen för åtgärden. 
I dagsläget har kommunen gatubelysningsnät i Hycklinge gäst- och småbåtshamn 
och det som behövs är en komplettering av belysning vägen ned till hamnen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 140/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-10 

SBN § 73/2018 

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

Beslutet skickas till 
Hycklinge Vägförening/ Södra Kinda Båtklubb 

samhällsbyggnadsnämnden 

Ekonomiavdelningen 

Akten 

Justerandes signatur
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ko m m u n 2018-09-10 

§ 80 Dnr 2018-00124 

Beslut om att fortsätta driften av lokalvârden i egen regi 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att fortsätta driva Iokalvården i egen regi och inte 
konkurrensutsätta verksamheten. 

Sammanfattning 
I kommunfullmäktiges budgetbeslut beslutades om effektiviseringar i 

Samhällsbyggnadsnämnden om 1,5 mkr för 2019 och 3 mkr för 2020 avseende 
kostnaderna för Iokalvård. Enligt till beslutet bifogad handlingsplan kunde detta 
ske genom upphandling eller egen regi. 
Majoritetens föreslår nu att ingen konkurrensutsättning ska ske avseende 
lokalvârden. Vid översyn av egna verksamheten med hjälp av extern konsult har 
det framkommit att Iokalvårdskostnaderna kan reduceras med ca 0,9 mkr. Detta 
innebär att ca 0,6 mkr saknas i budget 2019. 

Utifrån ärendets strategiska karaktär har det lyfts vid dagens sammanträde med 
kommunstyrelsen. Avsikten med dagens inriktningsbeslut är att kunna informera 
berörd personal samt underlätta samhällsbyggnadsnämndens 
verksamhetsplanering. 

Den finansiella förändringen av budget kommer upp för beslut i 

oktober/november 2018 då nya kommunfullmäktige ska fastställa budget för 2019 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 129/2018 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Hans Mähagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut. 

Beslutet skickas till 
samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunchef 
Akten 

Jusfie/andes signatur 
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§ 81 Dnr 2018-00103 

Borgensavgift Stiftelsen Kindahus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att borgensavgift för Stiftelsen Kindahus ska höjas till 
0,35 % för hela Iånebestândet från och med 2019-01-01. 

Sammanfattning 
Frågan om vad som utgör en marknadsmässig borgensavgift (det vill säga en 
borgensavgift utan konkurrenssnedvridning) fick en förnyad aktualitet genom 
lagen om allmännyttiga kommunala bostadsaktiebolag som började gälla januari 
2011. Lagen innebär bland annat att kommuner, i de fall de går i borgen, ska ta ut 
en marknadsmässig avgift för att kompensera för den ekonomiska fördel detta 
innebär för det kommunala aktiebolaget. 
SKL, SABO och Kommuninvest genomförde en utredning 2011 i syfte att ta fram en 
modell som säkerställer att ett borgensátagande inte är att betraktas som ett 
otillåtet stöd. Jämförelse har nu gjorts med ett antal kommuner samt diskussion 
med Kommuninvest angående snittet av borgensavgifter i de 170 kommuner 
Kommuninvest gjort förfrågan i 2016, snittet i östergötland och snittet i 

kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region, för att se vilka nivåer som kan 
vara rimliga på de lån som redan är omsatta i borgensförbindelse. Snittet av de 
170 kommuner som tillfrågades var 0,35%, snittet i Östergötland var 0,33% och 
snittet i kommungruppen Kommuner i tätbefolkad region var 0,36%. 

Förslaget är att höja borgensavgiften till Stiftelsen Kindahus på de lån som innan 
2018 har blivit omsatta med kommunens borgensförbindelse från 0,1% till 0,33% 
för 2018. 

För län som sätts om från och med år 2018 är förslaget att Stiftelsen Kindahus i 

september redovisningsåret innan ska inkomma med en redogörelse för vad 
kommande års omsättning av lån skulle innebära i ränta (samt eventuella pantbrev 
och stämpelavgift) som skulle behöva tas ut. 
För lån som Stiftelsen Kindahus vill nyteckna med borgen från Kinda kommun efter 
siste september samt under innevarande redovisningsâr ska Stiftelsen Kindahus 
inkomma med underlag. Förslaget är att ekonomichef på delegation kan besiuta 
borgensavgiften. 

Kommunen måste alltså vid borgenstecknandet ha ett underlag på till vilken 
kreditmarginal Stiftelsen Kindahus skulle ha ñnansierat sig till per lån utan borgen 
för att kunna beräkna skillnaden mellan denna kreditmarginal och den som faktiskt 
erhålls med kommunens borgen. Detta för att Kinda kommun ska kunna fastställa 
en marknadsmässig borgensavgift som en motsvarande kredit utan borgen skulle 
innebära. Om Stiftelsen Kindahus inte inkommer med dessa underlag så kommer 

Justerandes signatur 
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Kommunfullmäktige 

ekonomiavdelningen att använda två av de Iedande bankernas Officiella Iåneräntor 
som motsvarar Iånets bindningstid. Borgensavgiften ska alltså motsvara skillnaden 
mellan marknadsmässig ränta för Stiftelsen Kindahus utan garanti (borgen) och 
den ränta som skulle fås genom den kommunala borgensförbindelsen. 
Syftet med ärendet är att Kinda kommun inte ger Stiftelsen Kindahus ett otillåtet 
stöd iform av lån med lägre kreditkostnader än vad som är marknadsmässigt. 
Avgiften bidrar därmed till stiftelsen inte ges en fördelaktigare ställning jämfört 
med andra aktörer på marknaden. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 143/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-20 

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

Beslutet skickas till 

Stiftelsen Kindahus 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

Justerandes signatur 
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§ 82 Dnr 201800031 

Riktlinjer för investeringsprocessen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige antar förslaget till investeringsstrategi. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog i början av år 2018 åt kommunstyreIseförvaltningen att 
ta fram riktlinjer för investeringsprocessen. Ekonomiavdelningen har nu tagit fram 
ett förslag till investeringsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 124/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-0649 

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

Beslutet skickas till 

Ekonomiavdelningen 
Akten 

Justerandes signatur 
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§ 83 Dnr 2018-00023 

Redovisning av partistöd 2017 samt beslut om utbetalning av partistöd för 
2019 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd 2019 ska ske till samtliga 
partier med mandat i kommunfullmäktige i Kinda kommun. 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 om nya regler för kommunalt partistöd. 
Enligt reglerna ska partistödet utbetalas årligen i förskott, efter beslut i 

kommunfullmäktige, om partiet har lämnat en skriftlig redovisning senast 30 april 
innevarande år. 

Redovisningar har inkommit från samtliga partier. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 142/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-07 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier 
Ekonomiavdelningen 
Akten 

signatur
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§ 84 Dnr 201800064 

Revidering av IT-infrastrukturprogram för Kinda kommun 2016-2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta reviderat IT-infrastrukturprogram för Kinda 
kommun 2016-2020. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen uppdrog i KS § 88/2018-05-30 att ta fram förslag till möjliga 
bredbandsstrategier utifrån de inriktningar som kommunstyrelsen beslutat om. 
Dessa inriktningar är: 
- vara en strategi för de kommande 3-5 âren 
- innehålla investeringar på 5-10 miljoner kronor 
- fortsatt kommunalt ägande 
- kartlägga hur många personer som är anslutna till bredband i dagsläget 

I dagsläget finns ett IT-infrastrukturprogram vilket är beslutat av 
kommunfullmäktige som gäller till och med 2020. 
Efter diskussioner med kommunstyrelsen beredning föreslogs att detta program 
skulle revideras istället för att ta fram en helt ny bredbandsstrategi. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 123/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-06-18 

IT-infrastrukturprogram 2016-2020 

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

Beslutet skickas till 
Dokumentansvarig 
Akten 

Justeran es signatur 
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§ 85 Dnr 2018-00137 

Beslut om revidering av administrativ art i styrande dokument 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att dokumentansvarig får utföra administrativa 
revideringar i styrande dokument. 

Sammanfattning 
l samband med en Översyn av Kinda kommuns styrande dokument har det 
upptäckts ett behov av att kunna utföra administrativa revideringar i antagna 
styrdokument. Syftet med beslutet är att förenkla revideringar av redaktionell art i 

styrande dokument. Exempel på sådan revidering är: 
- Förändrad lagstiftning 
- Förändrad intern organisation i kommunen 
- Borttagande av bilder 
- Stavfel 

De förändringar som detta beslut åsyftar är formalia revideringar som inte 
påverkar dokumentets innehåll eller syfte. Revideringar av politisk eller ekonomisk 
art kräver ett politiskt beslut. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 145/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-06 

Beslutet skickas till 
Samtliga förvaltningar 
Akten 

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige 

§ 86 Dnr 2018-00127 

Flyttat Sammanträdesdatum för kommunfullmäktige i oktober 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att flytta sammanträdet den 8 oktober till den 15 
oktober. 

Sammanfattning 
Med anledning av valet den 9 september och att nya fullmäktige kan sammanträda 
tidigast 15 oktober föreslås att sammanträdet den 8 oktober flyttas till den 15 
oktober. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 146/2018 

Tjänsteskrivelse, daterad 2018-08-08 

Beslutet skickas till 

Akten 

Justerandes signatur
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§ 87 Dnr 2018~00138 

Ny motion (L) om ökad trygghet 

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

Sammanfattning 
Lars Karlsson (L) har 2018-08-13 inkommit med en motion om ökad trygghet. I 

motionen föreslås att kommunen tar fram en skrivelse till polismyndigheten och 
uttrycker sin oro och kräver en ökad polisiärnärvaro samt att 250 000 kronor 
avsätts för att upphandla trygghetsväktare i kommunen. Vidare föreslås att 
kommunen tar fram en plan för att öka och bibehålla god trygghet för 
medborgarna i kommunen. 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 

Justerande signatur
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Kommunfullmäktige 

§ 88 Dnr 2018-00147 

Ny motion (MP) om kommunekolog pä heltid 

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

Sammanfattning 
Margareta Holm (MP) har 2018-09-06 inkommit med en motion om att anställa en 
kommunekolog på heltid i kommunen. I motionen föreslås att en biologisk tjänst 
på heltid inrättasi Kinda kommun för att arbeta proaktivt med biologisk mångfald 
och uppnå mål nummer 15 i FN:s globala mål om hållbar utveckling. 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 

Justerandes signatur fem
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§ 89 Dnr 2018-00146 

Ny motion (MP) om klimatstrateg 

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

Sammanfattning 
Margareta Holm (MP) har 2018-09-06 inkommit med en motion om att anställa en 
klimatstrateg i kommunen. I motionen föreslås att kommunen anställer en 
klimatstrateg som ska arbeta strategiskt med klimatfrågor och ett hållbart 
samhälle. 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 

Juster des signatur
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§ 90 Dnr 2018-00145 

Ny motion (MP) om bilpool i Kinda kommun 

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

Sammanfattning 
Pontus Wessman (MP) har 2018-09-05 inkommit med en motion om en bilpool i 

Kinda kommun. I motionen föreslås det att kommunen inrättar en bilpool med 
miljöbilar som är öppen för allmänheten att teckna medlemskap i. 

Beslutet skickas till 

Motionsställaren 
Akten 

Justerandes signatur



2018-09-12 

Protokollsanteckning, Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 
2018 - Kinda kommuns kommunfuilmäktigemöte den 10 september 
2018 

Oppositionen vill Iägga följande protokollsanteckning; 
Vi vill återigen påpeka att vi saknar en konsekvensbeskrivning och en åtgärdsplan för att få 
en budget i balans i de nämnder som prognostiserar underskott, Bildningsnämnden och Várd 
- och Omsorgsnämnden. Vi noterar också att Vård och Omsorgsnämndens prognoserade 
underskott ökar kraftigt sedan föregående budgetuppföljning. Vi tycker det är 
anmärkningsvärt att det då inte föranlett någon som helst information om åtgärd till dagens 
möte. 

Anders Ljung Lars Karlsson Margareta Holm 
Centerpartiet Liberalerna Miljöpartiet 

Pierre Ländell Anders Lind 
Landsbygdspartiet Vänsterpartiet


