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§ 73

Dnr 2019-00006

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot aktuella delgivningar.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2019-06-17 för kännedom:
Årsredovisning Kommunalförbundet ITSAM
Beslutet skickas till
Akten
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§ 74

Dnr 2019-00020

Budgetuppföljning T1 för Kinda kommun 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
tertial 1 för 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun för tertial 1 2019.
Beslutsunderlag
KS § 95/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-13
Budgetuppföljning T1
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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§ 75

Dnr 2019-00065

Antagande av Utveckling Kinda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Utveckling Kinda.
Kommunfullmäktige antar tillhörande Vision Kinda.
Kommunfullmäktige antar tillhörande utvecklingsområden; Hållbar
samhällsutveckling, God livsmiljö, Livskraftigt näringsliv och Kompetensförsörjning.
Kommunfullmäktige antar strategi för utvecklingsområde Hållbar
samhällsutveckling.
Kommunfullmäktige antar strategi för utvecklingsområde God livsmiljö.
Kommunfullmäktige antar strategi för utvecklingsområde Livskraftigt näringsliv.
Kommunfullmäktige antar strategi för utvecklingsområde Kompetensförsörjning.
Kommunfullmäktige antar mål för kommunfullmäktige 2020-2023.
Vidare beslutar kommunfullmäktige att KF § 96 2015-11-30 och KF § 152 2017-1218 upphör.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att bifalla yrkandet om att dokumentet årligen
ska gås igenom i samband med budgetarbetet och att kommunstyrelsen ska
ansvara för denna uppföljning.
Sammanfattning
Utveckling Kinda är grunden i vår mål- och resultatstyrning. Utveckling Kinda
består av Vision Kinda, utvecklingsområdena med tillhörande strategier och
kommunfullmäktige mål. Förslaget har arbetats fram av en arbetsgrupp med
företrädande för samtliga partier i kommunfullmäktige.
Politikens viljeinriktning tar utgår ifrån Vision Kinda och utifrån den har fyra
prioriterade utvecklingsområden tagits fram, Hållbar samhällsutveckling, God
livsmiljö, Livskraftigt näringsliv och Kompetensförsörjning. Kommunfullmäktiges
mål har sin utgångspunkt i visionen och utvecklingsområdena med tillhörande
strategier. Målen är samlade i de fyra utvecklingsområdena. Det är övergripande
mål som uttrycker de politiska prioriteringarna för mandatperioden. Genom
indikatorer följer vi upp att vi når önskat resultat. Måluppfyllelsen baseras på den
kvantitativa mätningen genom indikatorer men också på kvalitativ uppföljning.
Målen är en del i budgeten och följs upp i delårsrapport och årsredovisning.
Utifrån Utveckling Kinda arbetar nämnderna fram sina åtaganden och
förvaltningen sina aktiviteter.
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Beslutsunderlag
KS § 91/2019
Utveckling Kinda
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-10
KF § 96/2015
KF § 152/2017
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) och Lena Käcker Johansson (KD) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Akten

Justerandes signatur
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§ 76

Dnr 2019-00088

Konkurrensprövning av verksamheterna Fastighet, Gata och Park samt
Lokalvård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden rätten att besluta
om konkurrensprövning av verksamheterna Fastighet, Gata och park samt
Lokalvård.
Beräknad besparing med bibehållen kvalitet och funktion ska säkerställas i
upphandlingen. Fullmäktiges och kommunstyrelsens presidium ska hållas
regelbundet informerade om planernas fortskridande.
Jäv
Peter Nilsson (SD) anmäler jäv.
Reservation
Anders Lind (V), Erik Andersson (V) och Kicki Stridh (V) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Konkurrensprövning av kommunala verksamheter bedöms av principiell
beskaffenhet i Kinda kommun varför samhällsbyggnadsnämnden begär om
möjlighet till konkurrensutsättning av delar sina verksamheter till
kommunfullmäktige, enligt § 98 2019-05-28.
Kinda kommun och därmed även samhällsbyggnadsnämnden står inför stora
ekonomiska utmaningar i en nära framtid. Kommunen behöver agera nu för att
kunna möta framtidens utmaningar med god beredskap.
Samhällsbyggnadsnämnden behöver agera proaktivt och skapa sig
handlingsutrymme innan utmaningarna står vid tröskeln. Nämnden framställer
därför begäran om rättighet att organisera sina verksamheter Fastighet, Gata och
Park samt Lokalvård genom konkurrensprövning av verksamheterna.
När samhällsbyggnadsnämnden har fått beslut av kommunfullmäktige att ha rätt
att ta beslut om konkurrensprövning av de aktuella verksamheterna kommer
nämnden att ge i uppdrag till sin förvaltning att utarbeta ett program och plan för
upphandlingen. Konkurrensprövningen kommer att ske enligt lagen om offentlig
upphandling och lagen om offentlig verksamhet.
Beslutsunderlag
KS § 97/2019
SBN § 98/2019
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Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) ställer sig bakom kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Andersson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens
förslag till beslut och dels Erik Anderssons (V) förslag på avslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner omröstningsordningen att de
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som röstar för Erik
Anderssons (V) förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat
JA-röster 30 stycken
NEJ-röster 3 stycken
Med 30 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Omröstningar
Närvaro
S Hans Måhagen
S Ing-Britt Andersson
S Ulf Johansson
S Conny Forsberg
S Else-Marie Frisk Torbjörn Mellgren
S Magnus Lidén Göran Ulvan
S Anna Eklund
S Morgan Wass
M Christer Segerstéen
M Mona Damm
M Anne Bergman Gustavsson
M Göran Lindgren Siw Nordin
M Malin Svensson Johan Igheimer
M Gustav Svensson
C Rikard Lindh Marita Wolf
C Karin Ekholm Tore Olsson
C Joakim Klasson
- Wolldurf Skallbom
SD Christina Nilsson Mats Åsenfalk
SD Christian Nordin Olsson
SD Peter Nilsson
SD Mikael Lindell
SD Marcus Edgar
L Lars Karlsson
L Mikael Österling
L Veronica Gullbrandsson
V Anders Lind
V Kicki Stridh
V Erik Andersson
KD Lena Käcker Johansson
KD Börje Karlsson Minka Eriksson
LPO Pierre Ländell
LPO David Wenhov
MP Christina Karlsson
C Anders Ljung
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§ 77

Dnr 2019-00089

Samverkan med Kommunalförbund RTÖG
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge samhällsbyggnadsnämnden rätt att besluta om
samverkan med kommunalförbund RTÖG (Räddningstjänsten Östra Götaland)
avseende Ledningscentral med systemledning inom verksamheten
Räddningstjänst.
Samverkan gäller inte uppdrag om fullt medlemskap i Kommunalförbundet
Räddningstjänsten Östra Götaland.
Sammanfattning
Efter skogsbranden i Västmanland 2014 tillsatte regeringen en utredning, för att
dra lärdomar av branden och andra inträffade större kriser. Efter sommaren 2018
tillsattes en ny utredning för att dra lärdom av de många skogsbränderna. Den
senaste utredningens förslag är att det ska bli tvingande för kommunerna att
ansluta sig till en ledningscentral med så kallade systemledning. Det innebär i
praktiken att alla styrkor står till en chefs förfogande, räddningschef i beredskap,
som har mandat att hantera alla styrkor inom området. Ledningscentralen tillser
att det larmas tillräckligt med resurser till en händelse både för det
skadeavhjälpande arbetet och för ledning. Alla resurser står till varandras
förfogande under gemensam ledning. Hela regionen hanteras på samma sätt
oavsett var insatsen sker.
Kinda kommun behöver snarast inleda samarbete med RTÖG för att stärka
kommunens ledningsförmåga. Kinda kommun får därmed en trygg position i det
kommande nationella utvecklingsarbetet inom systemledning.
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt § 97 2019-05-28 beslutat att till
kommunfullmäktige framställa begäran om att få rätten att besluta om samverkan
med kommunalförbundet RTÖG avseende ledningscentral med systemledning.
Räddningstjänsten Östa Götaland (RTÖG) är ett förbund mellan Linköping,
Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik och Åtvidabergs kommuner.
Beslutsunderlag
KS § 98/2019
SBN § 97/2019
Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
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§ 78

Dnr 2019-00087

Upphävande av beslut gällande tillagningskök
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva inriktningsbeslutet som antogs av
kommunfullmäktige § 119 2013-11-25.
Reservation
Erik Andersson (V), Anders Lind (V) och Kicki Stridh (V) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut.
Sammanfattning
I dagsläget finns det tillagningskök i Kisa, Rimforsa och Horn. Tillagningsköket i
Rimforsa tillhör Björklidens förskola. Beslut om dessa tillagningskök togs i
kommunfullmäktige, enligt § 119 2013-11-25, i samband med storköksutredningen
för Kinda kommuns skolor. Beslutet begränsar samhällsbyggnadsnämndens
möjlighet att organisera sin egen verksamhet och därmed föreslås det att
inriktningsbeslutet upphävs och att nämnden istället får organisera sin verksamhet
utifrån tilldelad ram och behov.
Beslutsunderlag
KS § 99/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-17
Förslag till beslut vid sammanträdet
Erik Andersson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens
förslag till beslut och dels Erik Anderssons (V) förslag på avslag. Ordförande ställer
förslagen emot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 79

Dnr 2019-00002

Budget 2020 med plan för 2021-2022
Kommunfullmäktiges beslut
1. Budget för 2020 och plan för 2021-2022 fastställs.
2. Driftbudget per nämnd (tkr) fastställs till:

3. Budget för ”Prioriterad lönepott 2019”, dvs tidigare beslutad lönepott som ännu
ej fördelats på respektive verksamhet, beslutas med 1 054 tkr.
4. Budget för ”KF ofördelat”, dvs oförutsedda utgifter, beslutas med 2 000 tkr.
Kommunfullmäktige uppdrar åt Kommunstyrelsen att besluta om fördelningen.
5. Budget för ”Ofördelat BN och VON”, dvs ofördelade medel för att täcka de
ramöverdrag som Bildningsnämnden samt Vård- och omsorgsnämnden förväntas
ha med sig in i 2020, beslutas med 8 600 tkr. Dessa fördelas efter äskande från
nämnd i samband med redovisning av bokslutet för 2019.
6. Budget för ”Färdiga investeringar”, dvs kapitalkostnader för investeringar som
ännu inte är utfördelad på respektive nämnd, beslutas med 2 551 tkr.
7. Resultatet fastställs till 2%, dvs 11 840 tkr.
8. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att nyupplåna, dvs. öka kommunens
skulder, med 90 000 tkr.
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9. Kommunstyrelsen har under 2020 rätt att omsätta lån, dvs. låna upp
motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning.
10. Redovisad Investeringsplan för 2020-2024 fastställs.
11. Till Kommunstyrelsen delegeras att besluta om starttillstånd för strategiska
investeringar.
12. Till Kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera mellan
investeringsprojekten.
13. Till Kommunstyrelsen delegeras att vid behov omdisponera
investeringsbeloppen mellan åren.
14. Till Kommunstyrelsen och nämnderna delegeras att fatta beslut om
starttillstånd för förvaltningsinterna investeringar inklusive reinvesteringar och
investeringar för taxefinansierad verksamhet.
15. Kommunfullmäktige beslutar upphäva tidigare beslut om utökad IVPA i
kommunen
16. Kommunfullmäktige beslutar uppdra åt Samhällsbyggnadsnämnden att
effektivisera kommunens lokalutnyttjande. I första hand ska kommunkoncernens
befintliga lokaler utnyttjas.
Reservation
Christian Nordin Olsson (SD), Mats Åsenfalk (SD), Peter Nilsson (SD), Mikael Lindell
(SD) och Marcus Edgar (SD) reserverar sig till förmån för eget förslag till beslut.
Erik Andersson (V), Anders Lind (V) och Kicki Stridh (V) reserverar sig till förmån för
eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Kinda Kommun står inför stora ekonomiska utmaningar.
De senaste åren har verksamheten inte klarat resultatmålet om 2,0%, utan framför
allt Bildning och Vård och Omsorg har haft kraftiga överdrag mot budgeterad ram.
År 2018 blev resultatet 4 644 tkr mot budgeterade 20 819 tkr. Innevarande år,
2019, visar senaste prognos (april 2019) på ett resultat om ca 1 000 tkr att jämföra
med budgeterade 14 518 tkr.
Inför budgetarbetet 2020 stod tidigt klart att summa skatter och bidrag ej räcker
för att täcka kostnaderna vid nuvarande verksamhetsnivå.
Då en bred politisk enighet råder om att inte höja skattesatsen, innehåller budget
2020 besparingskrav om ca 22 000 tkr, vilket motsvarar ca 4% på totalen.
Besparingskravet är fördelat på respektive nämnd.
Besparingskraven kommer att innebära förändringar i förvaltningarnas verksamhet
för att justera kostnadsnivån efter tillgängliga ramar. Detaljarbetet med att bryta
ner sparkraven kommer att ske i respektive nämnd under sommaren och hösten.
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För att minska kostnaderna för kommunens behov av lokaler får
Samhällsbyggnadsnämnden uppdrag att identifiera besparingsmöjligheter och att
genomföra förändringar tillsammans med nämnderna. I första hand ska
kommunkoncernens egna lokaler utnyttjas.
Samhällsbyggnadsnämnden får också uppdraget att se över kostnaderna för
räddningstjänst och IVPA. Idag har vi utöver regionens IVPA utökat denna tjänst
och för att Samhällsbyggnadsnämnden ska kunna utreda och besluta i frågan
upphävs beslutet om utökad IVPA av Kommunfullmäktige.
Parallellt med dessa besparingar sker satsningar inom vissa områden för att
möjliggöra tillväxt i Kinda.
Dessa tuffa ramar strävar mot en budget i balans, vilket är en förutsättning för att
bibehålla Kindas starka ekonomi även i framtiden.
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.
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 2019 inklusive beslut om
investeringsplan. En komplett budget jämte nämndplaner och taxor och avgifter
ska beslutas av kommunfullmäktige i november 2019.
Beslutsunderlag
KS § 92/2019
Tjänsteskrivelse daterad 2019-05-20
Budget och verksamhetsplan för 2020
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S), Christer Segerstéen (M) och Pierre Ländell (LPO) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Andersson (V) och Anders Lind (V) yrkar bifall till Vänsterpartiets förslag till
beslut.
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Kommunfullmäktige
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar bifall till Sverigedemokraternas förslag till
beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns tre förslag till beslut och ställer dessa emot
varandra. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Ordförande meddelar att kommunstyrelsens förslag till beslut
är huvudförslag.
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång:
1. Erik Anderssons (V) och Christian Nordin Olssons förslag ställs mot varandra för
att utse motförslag till huvudförslaget.
2. Kommunstyrelsens förslag ställs mot det förslag som kommunfullmäktige utser
till motförslag.
Ja-röst för kommunstyrelsens förslag.
Nej-röst för det förslag som kommunfullmäktige utser som motförslag.
Ordförande ställer Erik Anderssons (V) och Christian Nordin Olssons (SD) förslag
mot varandra och finner att kommunfullmäktige utser Christian Nordin Olssons
(SD) förslag till motförslag.
Omröstningsresultat
JA-röster 25 stycken
NEJ-röster 6 stycken
Avstår 3 stycken
Med 25 JA-röster mot 6 NEJ-röster och 3 som avstår beslutar kommunfullmäktige i
enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
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Kommunfullmäktige
Omröstningar
Närvaro
S Hans Måhagen
S Ing-Britt Andersson
S Ulf Johansson
S Conny Forsberg
S Else-Marie Frisk Torbjörn Mellgren
S Magnus Lidén Göran Ulvan
S Anna Eklund
S Morgan Wass
M Christer Segerstéen
M Mona Damm
M Anne Bergman Gustavsson
M Göran Lindgren Siw Nordin
M Malin Svensson Johan Igheimer
M Gustav Svensson
C Rikard Lindh Marita Wolf
C Karin Ekholm Tore Olsson
C Joakim Klasson
- Wolldurf Skallbom
SD Christina Nilsson Mats Åsenfalk
SD Christian Nordin Olsson
SD Peter Nilsson
SD Mikael Lindell
SD Marcus Edgar
L Lars Karlsson
L Mikael Österling
L Veronica Gullbrandsson
V Anders Lind
V Kicki Stridh
V Erik Andersson
KD Lena Käcker Johansson
KD Börje Karlsson Minka Eriksson
LPO Pierre Ländell
LPO David Wenhov
MP Christina Karlsson
C Anders Ljung
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34
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Akten
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Kommunfullmäktige
§ 80

Dnr 2019-00084

Skattesats 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Skattesatsen för Kinda kommun år 2020 fastställs till 20:95 kronor (oförändrad).
Reservation
Anders Lind (V), Erik Andersson (V) och Kicki Stridh (V) reserverar sig till förmån för
eget förslag.
Sammanfattning
Enligt kommunens budgetprocess ska kommunfullmäktige besluta om skattesats
för 2020. Skattesatsen föreslås till 20:95 kronor, det vill säga en oförändrad nivå.
Beslutsunderlag
KS § 93/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-13
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Andersson (V) yrkar på bordläggning.
Conny Forsberg (S) yrkar på att ärendet ska behandlas idag.
Christian Nordin Olssons (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande frågar fullmäktige om ärendet ska behandlas idag och finner att
ärendet ska behandlas idag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 81

Dnr 2019-00090

Taxa för uthyrning av Hackelhallen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar föreslagen taxa och att en översyn av samtliga taxor ska
ske vid budgetarbetet inför 2020.
Sammanträdet ajourneras 20:14-20:38.
Sammanfattning
Hackelhallen beräknas vara tillgänglig för uthyrning från och med tidig höst 2019.
Ett beslut om taxan bör därför tas. Samhällsbyggnadsnämnden föreslår att taxan
blir densamma som Värgårdshallen och Åsundahallen. Hackelhallen bör eventuellt
ha en högre taxa med anledning av att den är nybyggd och modern och kommer
att ha högre kostnad per kvm en övriga jämförbara hallar, enligt § 85 2019-05-28.
Idag finns inga klara principer för detta. Vid budgetarbetet inför 2020 föreslås
därför att en översyn av samtliga taxor göras. Hallen är en bollsportshall vilket
innebär att den främst är avsedd för dessa sporter och de bör prioriteras vid
bokningar.
Nuvarande taxa för Värgårdshallen och Åsundahallen:
Förening

160 kr/timme

Privat från Kinda

230 kr/timme

Från annan kommun

385 kr/timme

Beslutsunderlag
KS § 101/2019
SBN § 85/2019
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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Kommunfullmäktige
§ 82

Dnr 2019-00091

Taxa för tobakstillsyn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta ny taxa för avgiften om tillstånd för
försäljning av tobak och liknande produkter enligt tobakslagen.
Sammanfattning
Ny förändring av tobakslagen gäller från och med den 1 juli 2019. Från och med 1
juli 2019 måste den som säljer tobak ansöka tillstånd hos kommunen. Den som
redan anmält tobaksförsäljning får fortsätta sin försäljning, men måste senast den
31 oktober 2019 ansöka om tillstånd för att få fortsätta sälja tobak och liknande
produkter.
För försäljningstillstånd av tobak och liknande produkter enligt tobakslagen
(2018:2088) enligt följande:
Löpande försäljningstillstånd 5000 sek
Tillfälligt försäljningstillstånd 2000 sek för en 4 månaders period
Beslutsunderlag
KS § 102/2019
VON § 90/2019
Tobakslagen
Tjänsteskrivelse
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 83

Dnr 2019-00076

Utökad låneram 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att öka beloppsgränsen för nyupplåning för
kommunstyrelsen från 50 000 tkr till 90 000 tkr.
Sammanfattning
Kinda kommun har tidigare klarat av att finansiera stora delar av investeringarna
med egna medel. Men på grund av minskade likvida utbetalningar från staten
hittills i år har kommunstyrelsen i april månad tagit upp ett nytt lån om 20 000 tkr
och kommer att behöva ta upp ett lån till om 20 000 tkr i maj månad för att inte
behöva använda check-krediten på Kinda-Ydre sparbank i så stor omfattning. Det
gör att kommunstyrelsen, enligt budgetbeslut KF § 132 2018-11-05 punkt 3, enbart
har möjlighet att nyuppta ett lån om 10 000 tkr för hösten.
Det råder osäkerhet kring statsbidrag och andra inflöden av likvida medel framåt
och även en osäkerhet på hur mycket likvider som kommer att gå ut ur kommunen
från investeringsprojekt, som delvis är under upphandling. De första månadernas
prognoser för utfallet 2019 tyder på ett lägre resultat, vilket därmed även minskar
möjligheten till självfinansiering av investeringar. För att minimera risken för att
behöva använda check-kredit behöver kommunstyrelsens utrymme för
nyupplåning öka med 40 000 tkr till 90 000 tkr.
Beslutsunderlag
KS § 104/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-10
KF § 132 2018-11-05
Förslag till beslut vid sammanträdet
Erik Andersson (V) och Christian Nordin Olsson (SD) yrkar bifall till
kommunstyrelsen förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelnignen
Akten
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Kommunfullmäktige
§ 84

Dnr 2019-00075

Reglemente för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta reglemente för överförmyndaren.
Sammanfattning
I samband med att Kinda gick in i avtal om gemensam tjänstemannaorganisation
för överförmyndarverksamheten tillsammans med Vimmerby, Ydre och Åtvidaberg
ersattes tidigare överförmyndarnämnd med en överförmyndare. Det nu aktuella
ärendet innebär en anpassning av gällande reglemente till att kommunen numera
har en överförmyndare och inte en nämnd.
Förslaget är framtaget av överförmyndarens tjänstemannaorganisation och
överensstämmer med de reglementen som redan finns i övriga
samverkanskommuner.
Beslutsunderlag
KS § 103/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-10
Förslag till reglemente
Beslutet skickas till
Överförmyndaren i samverkan
Överförmyndaren
Kansli
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 85

Dnr 2019-00081

Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2018
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Kinda kommun godkänner årsredovisningen och beviljar
förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år 2018.
Sammanfattning
Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland för
verksamhetsåret 2018 har upprättats och ska behandlas i de ingående
kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar.
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
KS § 105/2019
Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2018
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-05-10
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Akten
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§ 86

Dnr 2019-00098

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Magnus Lidén (S) har i skrivelse inkommen till kommunen 2019-05-27 avsagt sig
samtliga politiska uppdrag i Kinda kommun.
Magnus Lidén har uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige och ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2019-05-27
Beslutet skickas till
Den berörda
Länsstyrelsen
Kansli
Akten

Justerandes signatur
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§ 87

Dnr 2019-00042

Val av nämndemän 2020-2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till nämndemän vid Linköpings tingsrätt för
perioden den 1 januari 2020 till den 31 december 2023 utse:
Jan-Åke Johansson (S)
Marita Wolf (C)
Göran Lindgren (M)
Sammanfattning
Linköpings tingsrätt har i skrivelse inkommen 2019-03-04 hemställt om att
kommunfullmäktige i Kinda kommun ska utse tre nämndemän för perioden den 1
januari 2020 till den 31 december 2023.
Kommunfullmäktiges valberedning har sammanträtt och lämnat förslag i ärendet.
Valberedningens förslag föredras av dess ordförande Ing-Britt Andersson (S).
Valberedningens förslag är enligt följande:
Jan-Åke Johansson (S)
Marita Wolf (C)
Göran Lindgren (M)
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning § 3/2019
Skrivelse från tingsrätten, inkommen 2019-03-04
Beslutet skickas till
De valda
Linköpings tingsrätt
Akten
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Kommunfullmäktige
§ 88

Dnr 2019-00100

Val av ersättare för ägarrepresentant i Samordningsförbundet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ersättare för ägarrepresentant i
Samordningsförbundet i Centrala Östergötland utse Christer Segerstéen (M).
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i § 142/2018 bland annat att utse Conny Forsberg
(S) till ägarrepresentant i Samordningsförbundet Centrala Östergötland. I detta
beslut utsågs ingen ersättare för Conny. Den operativa delen av
Samordningsförbundet samverkan med kommunerna hanteras i styrelsen där det
sedan tidigare finns utsedd ledamot och ersättare från Kinda kommun men det har
nu aktualiserats ett behov av att även utse en ersättare för ägarrepresentanten.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-10
Beslutet skickas till
Samordnigsförbundet Centrala Östergötland
Den valda
Akten

Justerandes signatur
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§ 89

Dnr 2019-00111

Val av ledamot till valberedningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande yrkar på att ärendet bordläggs då den tilltänkta inte är närvarande vid
dagens sammanträde.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 90

Dnr 2019-00102

Ny motion (V) om organisationsöversyn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Kicki Stridh (V),Anders Lind (V) och Erik Andersson (V) har 2019-06-07 inlämnat en
motion om att initiera en översyn av kommunens organisation efter den förra
omorganisationen.
Beslutsunderlag
Motion, 2019-06-07
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 91

Dnr 2019-00030

Svar på interpellation (V) om Rimforsa skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) angående Rimforsa skola.
I interpellationen ställs följande frågor:
Vem har det övergripande politiska ansvaret för projektet Rimforsa skola?
Vem fattar det slutgiltiga beslutet att godkänna en byggnation av projektet?
Vika politiska beslut och riktlinjer har legat till grund för arbetet med
förfrågningsunderlaget?
Hur och när kommer information om förfrågningsunderlag och upphandling till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden?
På vilket sätt kommer hållbarhet och hållbarhetsmål att få genomslag i
förfrågningsunderlaget?
Kommer solceller att övervägas i investeringen och i så fall hur?
Med anledning av budgetläget: Hur kommer bildningsnämndens lokalkostnader
för skola i Rimforsa att se ut, efter bygget, i ny skola jämfört med idag?
Conny Forsberg har inför fullmäktiges sammanträde lämnat ett skriftligt svar.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten
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Kommunfullmäktige
§ 92

Dnr 2019-00112

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande angående vårdcentrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Mikael Österling (L).
Sammanfattning
Med anledning av att en ny vårdcentral ska byggas i Kinda ställer Anders Lind (V)
en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L). Frågan
lyder:
Vad har hänt i ärendet?
Hur ser förslaget ut?
Vart föreslås vårt nya vårdcentrum placeras?
Beslutsunderlag
Frågan
Beslutet skickas till
Frågeställaren
Akten
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§ 93

Dnr 2019-00113

Fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande gällande eventuella
arbetsmiljöbrister inom samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av Mikael Österling (L).
Sammanfattning
Med anledning av artikel i Östgöta Correspondenten och Kindaposten ställer Erik
Andersson (V) en fråga om arbetsmiljön i samhällsbyggnadsförvaltningen till
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L). Frågan lyder:
Hur kommenterar du innehållet i artikeln och vilka konkreta åtgärder har vidtagits,
alternativt kommer att vidtas, av dig och ledande politiker i den styrande
koalitionen med anledning av det som framkommer i artikeln?
Beslutsunderlag
Frågan
Beslutet skickas till
Frågeställaren
Akten
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