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§ 45

Nr 39496

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anna Eklund (S) och Mona Damm (M) att
jämte ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll.
I de fall dessa justerare är jäviga utses Conny Forsberg (S) och Anne Bergman
Gustafsson (M) att justera aktuella paragrafer.
Protokolljustering äger rum på kommunkontoret i Kisa onsdagen den 20 maj 2020
klockan 14:00.
Sammanfattning
Med anledning av att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande inte är närvarande behöver kommunfullmäktige utse två justerare att
justera fullmäktiges protokoll.
Utifrån att jäv föreligger för flertalet ledamöter i samband med behandlingen av
frågorna kring anmärkning och ansvarsfrihet behöver särskild justerare att utses
för dessa ärenden.
Med anledning av ordförandes jäv i ärende nr 12, 14 och 17 träder ålderspresident
Christina Nilsson (SD) in som ordförande i dessa ärenden.
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§ 46

Dnr 2020‐00008

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020‐05‐18 för kännedom:
Årsredovisning för Stiftelsen Kindahus 2019
Skrivelse från kommunrevisionen om revisionen av det gemensamma
Kommunalförbundet ITSAM
Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐05‐11
Beslutet skickas till
Akten
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§ 47

Dnr 2020‐00032

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
mars 2020.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per mars 2020.
Ekonomiavdelningen ansvarar för att ta fram budgetuppföljningen för Kinda
kommun för de månader som kommunfullmäktige har beslutat att det ska tas fram
för.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 103/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐28
Månadsrapport Mars 2020
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 48

Dnr 2020‐00087

Hemställan till kommunfullmäktige om att ställa krav på genomförandet
av åtgärder inom bildningsnämnden samt vård‐ och omsorgsnämnden för
att uppnå en budget i balans för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vård‐ och omsorgsnämnden samt
bildningsnämnden till fullmäktige den 15 juni presenterar en kort‐ och långsiktig
åtgärdsplan för sina områden. I planen skall konsekvenser av eventuella beslut om
kortsiktiga verksamhetsförändringar av principiell karaktär för att uppnå en budget
i balans 2020 vara tydligt beskrivna.
Sammanfattning
Att kommunstyrelsen och nämnderna upprätthåller en strikt budgetdisciplin och
anpassar sig till den av kommunfullmäktige beslutade budgeten är avgörande för
att inte urholka kommunens ekonomi. Utifrån att kommunens ekonomiska
situation totalt sett är försämrad på grund av minskade skatteintäkter och en
allmän osäkerhet kopplad till Coronaläget är det av särskild vikt att nämnderna
inte överskrider sin tillgängliga budgetram.
Kommunstyrelsen har under en längre tid uppmärksammat stora avvikelser
jämfört med budget i bildningsnämnden och vård‐ och omsorgsnämnden.
Berörda nämnder har vid varje ordinarie sammanträde med kommunstyrelsen
muntligen och skriftligen redovisat prognosticerade avvikelser samt åtgärdsplaner.
Nämnderna har dock inte fullt ut redovisat åtgärdsplaner för sina prognosticerade
underskott samtidigt som underskotten också ökat för varje månad.
Kommunstyrelsen har enligt kommunallagen uppsiktsplikt över nämnderna men
har inte laglig möjlighet att beordra dessa att vidta åtgärder. Nämnderna är enligt
lag självständiga och ansvariga inför kommunfullmäktige. Utifrån uppsiktsplikten
ska dock kommunstyrelsen göra de hemställningar som bedöms hos
kommunfullmäktige när styrelsen ser att nämnderna inte lever upp till de av
kommunfullmäktige fastställda ekonomiska målen.
De prognosticerade underskotten i berörda nämnder är så stora att de sannolikt
krävs drastiska åtgärder för att nämnderna ska kunna nå en budget i balans.
Utifrån att åtgärderna ska kunna få effekt så snart som möjligt förutsätts att
berörda nämnder snarast beslutar om att genomföra åtgärder och vid behov gör
de framställningar till kommunfullmäktige som krävs i de fall åtgärderna ligger
utanför nämndens ordinarie mandat.
Nu aktuellt ärende syftar därför till att kommunfullmäktige ska besluta om att från
vård‐ och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden kräva att nämnderna beslutar
om åtgärder motsvarande hela respektive nämnds prognosticerade underskott
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samt att nämnderna till kommunfullmäktige ska redovisa hur nämnden arbetar
mot en budget i balans.
Vad gäller extrakostnader som direkt kan kopplas till Coronapandemin kan det
eventuellt bli fråga om att fullmäktige beviljar tilläggsmedel ur de särskilda
statsbidrag som kommunen förväntas få med anledning av situationen.
Kommunstyrelsen har i § 99/2020 föreslagit kommunfullmäktige att besluta om att
från vård‐ och omsorgsnämnden och bildningsnämnden begära åtgärdsplaner
avseende hela de prognosticerade underskotten i respektive nämnd.
Kommunfullmäktige föreslås vidare att begära att dessa nämnder omgående
beslutar om att genomföra åtgärder för att uppnå en budget i balans och vid
behov gör de hemställningar hos kommunfullmäktige som krävs för att kunna
genomföra verksamhetsförändringar av principiell karaktär.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 99/2020
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar att kommunfullmäktige istället för den föreslagna
beslutsformuleringen beslutar att vård‐ och omsorgsnämnden samt
bildningsnämnden till fullmäktige den 15 juni presenterar en kort‐ och långsiktig
åtgärdsplan för sina områden. I planen skall konsekvenser av eventuella beslut om
kortsiktiga verksamhetsförändringar av principiell karaktär för att uppnå en budget
i balans 2020 vara tydligt beskrivna.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion att det utöver kommunstyrelsens
förslag finns ett förslag från Conny Forsberg (S) med ett alternativt förslag till
beslut. Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med Conny Forsbergs (S) förslag.
Beslutet skickas till
Vård‐ och omsorgsnämnden
Bildningsnämnden
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Akten
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§ 49

Dnr 2020‐00049

Utökning av borgensförbindelse för Kommunalförbundet ITSAM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå Kommunalförbundet ITSAM:s hemställan
om utökat borgensåtagande.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att meddela Kommunalförbundet ITSAM att
Kinda kommun erbjuder sig att själv finansierar sina datorer genom egna medel
alternativt genom att kommunen själv upptar lån.
Sammanfattning
Kommunalförbundet ITSAM har genom beslut i förbundsdirektionen § 52/2019
begärt att medlemskommunernas kommunfullmäktige utökar sitt nuvarande
borgensåtagande med 40 mkr.
För att över tid kunna sänka Kommunalförbundets och därmed
medlemskommunernas kostnad för datorer har Itsam för avsikt att från och med
2020 köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löper ut. Ett första steg i
den riktningen togs sommaren 2019 då elevdatorer köptes in istället för att leasas.
Genom att investera i hela datorbeståndet räknar kommunalförbundet att över
livscykeln kunna göra en kostnadsbesparing på cirka fem procent jämfört med att
leasa datorerna. Genom att köpa datorerna skapas också en större flexibilitet
gällande utbyte då Itsam inte kommer ådra sig några förseningsavgifter i form av
förlängningshyror som tas ut av leasingbolaget vid försenad återlämning.
Kommunalförbundet behöver heller inte betala leasing för den tid datorerna på
grund av logistiska skäl lagrats hos Itsam innan de kan installeras hos användaren.
För att möjliggöra investeringar i datorer behöver nuvarande borgensåtagande
utökas med 40 Mkr för att totalt uppgå till totalt 70 Mkr.
Ekonomisk besparing
Att köpa in datorer vartefter nuvarande leasingavtal löpt ut har betydande
ekonomiska konsekvenser. För vanliga datorer samt chromebooks och PC (1‐1
datorerna) är besparingen beräknad till ungefärligen 500,000 per år vilket ger en
besparing om 1,5 Mkr på en treårsperiod.
Kinda kommun är i dagsläget inte beredda att utöka sitt borgensåtagande för
Kommunalförbundet ITSAM men bedömer att motsvarande ekonomiska fördelar
för kommunen och kommunalförbundet istället kan uppnås genom att kommunen
själv med egna medel och/eller egen upplåning finansierar de datorer som är
avsedda för Kinda kommuns behov.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 102/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐17
Direktionen för Kommunalförbundet ITSAM § 52/2019 med tillhörande
beredning/tjänsteskrivelse
Regressavtal
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) och Christian Nordin Olsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet ITSAM
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 50

Dnr 2019‐00163

Policy för god ekonomisk hushållning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för god ekonomisk hushållning.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att denna policy ersätter reglemente för
internkontroll, antaget av kommunfullmäktige i § 82/2014, vilket därmed upphävs.
Sammanfattning
Enligt kommunallagen ska kommunfullmäktige besluta om riktlinjer för god
ekonomisk hushållning för kommunen. Tidigare har det inte funnits några riktlinjer
eller principer nedtecknade, vilket kommunstyrelsen gav ett uppdrag till
kommunchefen att ta fram, enligt § 85/2019.
Denna policy syftar till att klargöra vad som är god ekonomisk hushållning för
Kinda kommun. Grunden för god ekonomisk hushållning utgår från Utveckling
Kinda som är kommunens mål‐ och resultatstyrning. Som allmän utgångspunkt för
god ekonomisk hushållning är att varje generation själva måste bära de kostnader
för den service som konsumeras. Detta innebär att ingen generation ska behöva
betala för det som tidigare generationer har förbrukat. Det ekonomiska resultatet
måste därför vara tillräckligt stort för att motsvarande servicenivå ska kunna
säkerställas även för nästkommande generation.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 48/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐02‐12
Policy för god ekonomisk hushållning
Förslag till beslut vid sammanträdet
Anders Lind (V) och Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Intranät
Akten
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§ 51

Dnr 2020‐00028

Arbetsmiljöpolicy
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta övergripande arbetsmiljöpolicy.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva nu gällande arbetsmiljöpolicy,
antagen av kommunfullmäktige § 108/1997
Sammanfattning
Syftet med Kinda kommuns Arbetsmiljöpolicy är att arbetsmiljöarbetet ska
bedrivas på så sätt att Kinda kommun uppfyller Arbetsmiljölagens krav vilket i sin
tur genererar god arbetsmiljö och främjar hälsosamma arbetsplatser.
Bifogat underlag beskriver kommunens systematiska arbetsmiljöarbete samt
definierar vilka mål kommunen har gällande den organisatoriska och sociala
arbetsmiljön. Tidigare Arbetsmiljöpolicy har saknat definierade mål gällande
detta.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 76/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐03‐16
Övergripande arbetsmiljöpolicy, förslag
Nuvarande arbetsmiljöpolicy
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
HR‐avdelningen
Intranät
Akten
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§ 52

Dnr 2020‐00065

Tecknande av kommunens firma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) ska teckna kommunens firma.
Vid ordförandes förfall ska kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L)
träda i dennes ställe vad gäller att teckna kommunens firma. I andra hand träder
kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Segerstéen (M) in och tecknar
kommunens firma.
Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Sergei Sorokin, vad
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar.
Vid kommunchefens förfall ska ekonomichef Jennie Blomberg träda i dennes ställe,
vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand träder ekonom
Linda Svensson in och kontrasignerar ovanstående handlingar.
Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av ekonomichef Jennie Blomberg vad
gäller låne‐ och borgensförbindelser.
Vid ekonomichefens förfall ska kommunchef Sergei Sorokin träda i hennes ställe
vad gäller kontrasignering av låne‐ och borgensförbindelser. I andra hand träder
ekonom Linda Svensson in för kontrasignering av låne‐ och borgensförbindelser.
Beslutet gäller från och med kommunfullmäktiges beslut och ersätter tidigare
beslut av KF 2020‐01‐20, § 5, som därmed upphör att gälla.
Sammanfattning
Med anledning av personalförändringar inom kommunstyrelsens förvaltning
föreslå en ändring i kommunfullmäktiges beslut om firmateckning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 107/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐17
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Firmatecknarna
Kommunrevisionen
Akten
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§ 53

Dnr 2020‐00061

Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Kinda kommun godkänner årsredovisningen och beviljar
förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare ansvarsfrihet för år 2019.
Jäv
Lars Karlsson (L) och Mona Damm (M) deltar inte i beslutet på grund av jäv.
Sammanfattning
Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland för
verksamhetsåret 2019 har upprättats och ska behandlas i de ingående
kommunernas kommunfullmäktigeförsamlingar.
Samordningsförbundets revisorer tillstyrker i sin revisionsberättelse att styrelsen
och dess ledamöter beviljas ansvarsfrihet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 108/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐17
Årsredovisning för Samordningsförbundet Centrala Östergötland 2018 med bilagor
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Beslutet skickas till
Samordningsförbundet Centrala Östergötland
Kommunrevisionen
Akten
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§ 54

Dnr 2019‐00209

Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förbundsordning för Kommunalförbundet
Sydarkivera i sin helhet inklusive bilagor med nya förbundsmedlemmar och
ekonomi.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna sin del av kostnaden för
kommunalförbundet Sydarkivera år 2021.
Kostnaden ryms inom kommunstyrelsens befintliga ram.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i Kinda kommun beslutade redan i beslut § 62/2018‐06‐11 om
ett inriktningsbeslut om att gå med i Kommunalförbundet Sydarkivera så snart
kommunen gavs möjlighet till detta. Kommunstyrelsen har senare i § 178/2018‐10‐
22 godkänt en avsiktsförklaring om medlemskap i kommunalförbundet.
Förvaltningen har under en längre tid arbetat med förberedelser för anslutningen
och nästa steg i processen är nu att besluta om att anta förbundsordningen samt
att godkänna kommunens del av finansieringen av Sydarkiveras verksamhet för år
2021.
Genom medlemskapet i Sydarkivera får kommunen del av kompetens och resurser
för att kunna utveckla kommunens arkiv‐ och informationshantering.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige har den 5 april 2019 § 16 antagit ny
förbundsordning att gälla från och med 2020‐01‐01.
Sydarkiveras förbundsfullmäktige samma datum § 15 antagit följande nya
förbundsmedlemmar: Flen, Gnesta, Högsby, Katrineholm, Kinda, Mönsterås,
Oxelösund, Torsås, Trosa och Ödeshög. Sydarkiveras medlemskrets utökas därmed
med 10 nya medlemmar. Förbundsfullmäktige har 2019‐04‐05 godkänt utökningen
och samtidigt godkänt en ny förbundsordning. Beslutet baseras på inkomna
avsiktsförklaringar från respektive kommunstyrelse. I dagsläget har Sydarkivera 26
förbundsmedlemmar.
Den nya förbundsordningen måste antas i alla nya anslutande kommuners
kommunfullmäktige.
Anslutande kommuns kommunfullmäktige behöver i särskilt beslut utse ledamot
och ersättare till förbundsfullmäktige från den egna församlingen. Denna fråga
föreslås hänskjutas till kommunfullmäktiges valberedning för hantering.
Fullmäktige behöver utöver förbundsordning fatta beslut om ansvarsfördelning
när det gäller arkiv och informationshantering. Detta hanteras i arkivreglemente.
En förutsättning för att ta del av förbundets bastjänster när det gäller arkivsystem
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och leveranser från IT‐system är att Sydarkiveras förbundsstyrelse utses till
gemensam arkivmyndighet.
Ekonomi
För år 2021 betalar alla kommuner samma avgift 27 kr per kommuninvånare.
Kinda kommuns kostnader för inträde och medlemskap ryms inom
kommunstyrelsens befintliga budget genom att medlemskapet ersätter tidigare
samverkan inom ITSAM Arkiv.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 109/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐02
Förbundsordning
Förbundsfullmäktiges beslut § 16/2019
Verksamhetsplan 2020
Följebrev förbundsordning
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet Sydarkivera
Valberedningen
Kommunkansliet
Akten
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§ 55

Dnr 2020‐00088

Anmärkning mot kommunstyrelsen ‐ kommunfullmäktiges
ställningstagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen i enlighet
med revisionens förslag.
Jäv
Conny Forsberg (S), Lars Karlsson (L), Rickard Lindh (C), Pierre Ländell (LPO),
Christian Nordin Olsson (SD), Erik Andersson (V), Lena Käcker Johansson (KD), Hans
Måhagen (S), Anders Ljung (C), Göran Ulvan (S) och Anne Bergman Gustavsson (M)
anmäler jäv.
Ålderspresident Christina Nilsson (SD) inträder som ordförande med anledning av
jäv för Anders Ljung (C).
Sammanfattning
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse avseende år 2019
uppmärksammat och påpekat brister i kommunstyrelsens styrning samt interna
kontroll. Kritiken vad gäller bristande styrning har sin bakgrund i kommunens stora
budgetavvikelse avseende år 2019 om sammanlagt nästan 26 mkr. Revisionen
menar att kommunstyrelsen brustit i sin samordnings‐ och uppsiktsplikt då
styrelsen inte tillräckligt aktivt agerat för att bromsa den negativa utveckling som
uppstått i vissa av nämnderna. Bristerna i den interna kontrollen består framförallt
i hur arvoden och ersättningar till förtroendevalda hanterats. Revisorerna föreslår
utifrån ovanstående brister och kritik att kommunfullmäktige riktar anmärkning
mot kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 5 kap. 32 § kommunallagen om att
inhämta styrelsens förklaring inför fullmäktiges prövning om huruvida anmärkning
ska riktas mot kommunstyrelsen.
Förklaringen har därefter överlämnats till kommunfullmäktiges presidium som
berett ärendet.
Av kommunstyrelsens förklaring framgår följande:
Kinda kommun har idag en gedigen uppföljning av ekonomi och verksamhet.
Kommunstyrelsen har fortlöpande under 2019 följt upp nämndernas verksamhet
och ekonomi vid kommunstyrelsens sammanträden.
Gällande intern kontroll kommer åtgärder att vidtas för ökad enhetlighet vad gäller
internkontrollplanerna för nämnderna. Intern kontroll omfattar dock mycket mer
än bara internkontrollplaner och följs upp även på annat sätt än vid uppföljning
som bygger på reglementet.
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Gällande de frågor som rör hantering av arvoden har kommunstyrelsen inte varit
medveten fullt ut om vad avvikelsen berott på men nu vidtagit åtgärder bland
annat genom tillsättande av en parlamentarisk grupp.
Utifrån att kommunstyrelsen tagit till sig revisionens kritik och dessutom
omgående vidtagit åtgärder för att komma tillrätta med problemen föreslår
presidiet att kommunfullmäktige endast väljer att rikta kritik mot styrelsen men
avstå från att rikta en formell anmärkning.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår kommunfullmäktige att rikta kritik mot
kommunstyrelsen utifrån de brister som revisionen uppmärksammat.
Kommunfullmäktiges presidium föreslår vidare, efter att ha tagit del av
kommunstyrelsens förklaring, kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot
kommunstyrelsen då kommunstyrelsen på ett tydligt sätt redogjort för vilka
åtgärder som vidtagits för att komma tillrätta med de av revisionen
uppmärksammade bristerna.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium
Förklaring från kommunstyrelsen
Revisionsberättelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Anders Lind (V) och Wolldurf Skallbom (‐) yrkar att anmärkning riktas mot
kommunstyrelsen i enlighet med revisionens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad debatt att det utöver kommunfullmäktiges
presidiums förslag om att rikta kritik mot styrelsen och avstå från att rikta
anmärkning finns ett förslag från Anders Lind (V) och Wolldurf Skallbom (‐) om att
rikta en anmärkning mot kommunstyrelsen i enlighet med revisionens förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med förslaget om att rikta anmärkning från
Anders Lind (V) och Wolldurf Skallbom (‐) varpå votering begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning:
JA för att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen.
NEJ för att i enlighet med fullmäktiges presidiums förslag rikta kritik mot
kommunstyrelsen och ej anmärkning.
Omröstningsresultat
Med 4 Ja‐röster för att rikta anmärkning, 3 Nej‐röster för kommunfullmäktiges
presidiums förslag och 3 som avstår, beslutar kommunfullmäktige om att rikta
anmärkning mot kommunstyrelsen.
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Omröstningen redovisas i särskild bilaga på nästa sida..
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Kommunrevisionen
Akten
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SAMMANTRÄDESLISTA 2020‐05‐18

Närvaro

Omröstningar
Ja

S Hans Måhagen, jäv
S Ing‐Britt‐Andersson
S Conny Forsberg, jäv
S Else‐Marie Frisk
S Göran Ulvan, jäv
S Anna Eklund
S Morgan Wass
S Torbjörn Mellgren
M Christer Segerstéen
M Mona Damm
M Anne Bergman Gustavsson, jäv
M Göran Lindgren
M Malin Svensson Johan Igheimer
M Gustav Svensson

§ 55
Nej

Avst

X
X
X
X

X

X

X

X
X

X

X
X

X
X

C Rickard Lindh, jäv
C Karin Ekholm
C Joakim Klasson
‐ Wolldurf Skallbom

X

SD Christina Nilsson
SD Christian Nordin Olsson, jäv
SD Peter Nilsson
SD Mikael Lindell
SD Marcus Edgar

X
X

X

X

X

L Lars Karlsson, jäv
L Mikael Österling
L Veronica Gullbrandsson

X

V Anders Lind
V Kicki Stridh
V Erik Andersson, jäv

X

KD Lena Käcker Johansson, jäv
KD Börje Karlsson

X

LPO Pierre Ländell, jäv
‐
David Wenhov

X

X
X

X
X

X

X

MP Claes Brandén
C Anders Ljung, jäv
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§ 56

Dnr 2020‐00089

Anmärkning mot vård‐ och omsorgsnämnden ‐ kommunfullmäktiges
ställningstagande
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att rikta kritik mot vård‐ och omsorgsnämnden
utifrån de brister som revisionen uppmärksammat.
Kommunfullmäktige beslutar vidare, efter att ha tagit del av vård‐ och
omsorgsnämndens förklaring, kommunfullmäktige att inte rikta anmärkning mot
vård‐ och omsorgsnämnden då nämnden till viss del haft fullmäktiges medgivande
att redovisa ett underskott inom individ‐ och familjeomsorgen, se KF § 99/2019‐
09‐16.
Jäv
Lars Karlsson (L), Mona Damm (M), Christina Nilsson (SD), Wolldurf Skallbom (‐)
och Anna Eklund (S) anmäler jäv.
Sammanfattning
Kommunens revisorer har i sin revisionsberättelse avseende år 2019
uppmärksammat och påpekat brister vad gäller den ekonomiska måluppfyllelsen
inom vård‐ och omsorgsnämnden. Revisorerna påpekar att nämnden trots tidigare
kritik inte i tillräcklig omfattning vidtagit åtgärder och fortfarande brister i sin
styrning vad gäller Individ‐ och familjeomsorgen (IFO). Revisorerna föreslår utifrån
ovanstående brister och kritik att kommunfullmäktige riktar anmärkning mot vård‐
och omsorgsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutade i enlighet med 5 kap. 32 § kommunallagen om att
inhämta nämndens förklaring inför fullmäktiges prövning om huruvida anmärkning
ska riktas mot vård‐ och omsorgsnämnden.
Förklaringen har därefter överlämnats till kommunfullmäktiges presidium som
berett ärendet.
Av vård‐ och omsorgsnämndens förklaring framgår följande:
Nämndens uppdrag och ansvar förklaras. Bakgrunden till underskottet är främst
kostnader för placeringar som nämnden har svårt att påverka åtminstone på kort
sikt. Som nämnden skriver: ”Det kan aldrig vara ett alternativ för nämnden att
avstå från att placera ett barn i behov av vård, men hänvisning till det ekonomiska
läget.”
Vad gäller IFO och närliggande verksamhet har en omfattande kartläggning gjorts
som ska ligga till grund för nämndens framtida arbete med ekonomin.
Nämnden har vidtagit åtgärder inom ett antal områden som exempelvis sent
avbokade besök inom hemtjänsten, daglig verksamhet och senior verksamhet.
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I samband med beslutande av åtgärdsplaner för 2019 så beslutade Vård ‐ och
omsorgsnämnden på nämndmötet den 23 maj 2019 att vända sig till
kommunfullmäktige för att ställa frågan hur underskott i form av
placeringskostnader ska hanteras för perioden 2019. Av kommunfullmäktiges
beslut/svar framgick att vad gäller det budgetöverskridande som ändå kan
förväntas uppstå till följd av fler/dyrare placeringar får detta belasta kommunens
resultat för 2019 (KF § 99/2020).
Utifrån att vård‐ och omsorgsnämnden aktivt arbetat med kartläggning av IFO‐
verksamheten samt att fullmäktige i beslut medgivit att nämnden inte behöver
belasta sin övriga verksamhet för att komma tillrätta med den del av underskottet
som rör placeringar inom IFO föreligger inte skäl för att rikta en anmärkning mot
nämnden. Istället föreslås att kommunfullmäktige stannar vid att kritisera
nämnden på de grunder som revisionen påpekar. I sammanhanget kan även
konstateras att bildningsnämnden som också uppvisar ett betydande underskott
inte föreslås få en anmärkning.
Beslutsunderlag
Förslag till beslut från kommunfullmäktiges presidium
Förklaring från vård‐ och omsorgsnämnden
Revisionsberättelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att rikta en
anmärkning mot vård‐ och omsorgsnämnden i enlighet med revisionens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad debatt att det utöver kommunfullmäktiges
presidiums förslag om att rikta kritik mot nämnden och avstå från att rikta
anmärkning finns ett förslag från Christian Nordin Olsson (SD) om att rikta en
anmärkning mot vård‐ och omsorgsnämnden i enlighet med revisionens förslag.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunfullmäktiges
presidiums förslag om att inte rikta anmärkning.
Beslutet skickas till
Vård‐ och omsorgsnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 57

Nr 45295

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
samhällsbyggnadsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2019 års
verksamhet.
Jäv
Conny Forsberg (S), Lars Karlsson (L), Rickard Lindh (C), Pierre Ländell (LPO),
Christian Nordin Olsson (SD), Erik Andersson (V), Lena Käcker Johansson (KD), Hans
Måhagen (S), Anders Ljung (C), Göran Ulvan (S) och Anne Bergman Gustavsson (M)
anmäler jäv.
Ålderspresident Christina Nilsson (SD) inträder som ordförande med anledning av
jäv för Anders Ljung (C).
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
Kommunrevisionen
Akten
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§ 58

Nr 45296

Ansvarsfrihet för vård‐ och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för vård‐ och
omsorgsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2019 års verksamhet.
Jäv
Lars Karlsson (L), Mona Damm (M), Christina Nilsson (SD), Wolldurf Skallbom (‐)
och Anna Eklund (S) 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
Kommunrevisionen
Akten
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§ 59

Nr 45297

Ansvarsfrihet för bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för bildningsnämnden
inklusive dess ledamöter och ersättare för 2019 års verksamhet.
Jäv
Göran Ulvan (S), Mikael Lindell (SD), Joakim Klasson (C), Anne Bergman Gustavsson
(M), Gustav Svensson (M) och Wolldurf Skallbom (‐) 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
Kommunrevisionen
Akten
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§ 60

Nr 45298

Ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
samhällsbyggnadsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för
2019 års verksamhet.
Jäv
Hans Måhagen (S), Torbjörn Mellgren (S) och Anders Ljung (C) anmäler jäv.
Ålderspresident Christina Nilsson (SD) inträder som ordförande med anledning av
jäv för Anders Ljung (C).
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 61

Nr 47393

Ansvarsfrihet för jävsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden inklusive
dess ledamöter och ersättare för 2019 års verksamhet.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Jävsnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 62

Nr 45299

Ansvarsfrihet för valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden inklusive
dess ledamöter och ersättare för 2019 års verksamhet.
Jäv
Pierre Ländell (LPO) och Christian Nordin Olsson (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
Valnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 63

Nr 45300

Ansvarsfrihet för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren för
2019 års verksamhet.
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
Överförmyndare i Samverkan
Kommunrevisionen
Akten
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§ 64

Dnr 2020‐00071

Tilläggsäskande av driftmedel för trafikplanerare/ingenjör
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om
tilläggsanslag utifrån kommunens nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att ställa sig positiv till genomförandet av de
av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och uppmana nämnden att
försöka omprioritera inom sin egen budgetram.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 64/2020 beslutat att från kommunfullmäktige
äska om tilläggsanslag med 380 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för
trafikplanerare/ingenjör.
I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge.
Samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter hanterar bland annat planering för ny
bebyggelse och drift och underhåll av gator, men verksamheterna räcker inte till
för att möta dagens behov av specialistkompetens inom strategisk trafikplanering
och infrastrukturutveckling. Kommunens tillväxtmål, genom den fördjupade
översiktsplanen för Rimforsa, har ytterligare tydliggjort att nya och utökade krav
ställs på kommunens möjlighet att arbeta strategiskt och långsiktigt med att
utveckla infrastrukturen inom kommunen. Samtidigt ställer medborgare och
företag allt högre krav på funktionalitet och säkerhet och regionens höga
tillväxttakt ökar belastningen av remissfrågor inom infrastrukturområdet.
Samhällsbyggnadsförvaltningen behöver rekrytera ny specialistkompetens som
kan arbeta med i huvudsak följande:
‐ Strategisk planering av infrastruktur med genomförande av ÖP/FÖP.
‐ Planera investeringar i utbyggnad av, och större underhållsprojekt på, gator och
gång‐/cykelbanor.
‐ Projektleda investeringsprojekt av gator och gång‐ och cykelbanor.
‐ Föra fortlöpande dialoger med Region Östergötland, Trafikverket och
vägföreningar m.fl. för att samordna och driva infrastrukturutvecklingen.
‐ Söka statliga och regionala bidrag för investeringsprojekt samt samordna och
hantera uppföljning och rapportering i bidragsfinansierade projekt.
‐ Delta i detaljplaneprojekt och översiktsplanearbeten med sakkunnighet inom
trafikplanering och infrastrukturutveckling.
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‐ Planera och handlägga lokala trafikföreskrifter utifrån Rätt fart i staden samt
ajourhålla kommunens del i nationella vägdatabasen (NVDB).
‐ Hantera trafikanordningsplaner (TA‐planer) och informera löpande om dessa på
kommunens hemsida.
‐ Planera och utveckla parkeringsstrategier.
‐ Planera och utveckla gång‐ och cykelleder.
‐ Utgöra kontaktperson för och handlägga remisser rörande infrastruktur från
externa aktörer och myndigheter.
‐ Synpunktshantering och handlägga medborgarförslag inom infrastruktur.
Behovet är långsiktigt och arbetsuppgifterna är omfattande. Då nämnden har
arbetat, och arbetar, hårt med besparingar inom sina verksamheter finns inte
utrymme kvar för ytterligare besparingar för att frigöra medel i befintlig budget för
ny kompetens varför ett äskande om tilläggsanslag med 380 000 kronor för 2020
är nödvändigt.
Det långsiktiga behovet innebär även ett behov av ramhöjande driftmedel från och
med år 2021 med 760 000 kronor årligen för att möjliggöra rekrytering av denna
kompetens.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 110/2020
Förslag till beslut, daterat 2020‐04‐27
Samhällsbyggnadsnämnden § 64/2020 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner att det i ärendet finns två förslag till beslut:
1) Kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige beslutar att avslå
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag utifrån kommunens
nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ställa sig positiv till
genomförandet av de av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och
uppmana nämnden att försöka omprioritera inom sin egen budgetram.
2) Samhällsbyggnadsnämnden förslag att kommunfullmäktige ger nämnden ett
tilläggsanslag om 380 000 kronor för 2020 för kostnader för
trafikplanerare/ingenjör.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.

Justerandes signatur

32(40)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020‐05‐18

Kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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§ 65

Dnr 2020‐00072

Tilläggsäskande av driftmedel för VA‐utredning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om
tilläggsanslag utifrån kommunens nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag.
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till genomförandet av de av
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och uppmana nämnden att
försöka omprioritera inom sin egen budgetram.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 63/2020 beslutat att från kommunfullmäktige
äska om tilläggsanslag med 400 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för
VA‐utredning.
I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge.
Samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning
Äskande om tilläggsanslag med 400 000 kronor för 2020 avseende en
konsultutredning som övergripande ska se över hela Rimforsas vatten‐ och
avloppsnät inför utbyggnaden/genomförandet av fördjupad översiktsplan (FÖP)
Rimforsa.
Utan denna helomfattande utredning kan det inte fastställas eller
kostnadsberäknas vad investeringsplaner och de många åtgärder som behöver
genomföras på befintligt och tillkommande vatten‐, avlopps‐ och dagvattennät för
att möjliggöra anslutning av alla nya områden som pekats ut i fördjupad
översiktsplan (FÖP) Rimforsa.
Avsaknad av medel för att utföra denna utredning innebär att viktiga
ställningstaganden och ekonomiska planer inte att kan tas fram som behövs för
genomförandet av nya exploateringar i Rimforsa. En följd är då bland annat att
samhällsbyggnadsnämnden inte kan starta upp några ytterligare detaljplaner,
förutom söderut mot Södra Krågedal, då svar på grundförutsättningar saknas och
därmed kommer de politiska tillväxtmålen för Rimforsa inte att kunna uppnås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 111/2020
Förslag till beslut, daterat 2020‐04‐27
Samhällsbyggnadsnämnden § 63/2020 med tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det i ärendet finns två förslag till beslut:
1) Kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige beslutar att avslå
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag utifrån kommunens
nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ställa sig positiv till
genomförandet av de av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och
uppmana nämnden att försöka omprioritera inom sin egen budgetram.
2) Samhällsbyggnadsnämnden förslag att kommunfullmäktige ger nämnden ett
tilläggsanslag med 400 000 kronor för år 2020 avseende kostnader för VA‐
utredning.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes signatur
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§ 66

Dnr 2020‐00073

Tilläggsäskande av driftmedel för fysisk planering 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå samhällsbyggnadsnämndens begäran om
tilläggsanslag utifrån kommunens nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag.
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig positiv till genomförandet av de av
samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och uppmana nämnden att
försöka omprioritera inom sin egen budgetram‐
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 62/2020 beslutat att från kommunfullmäktige
äska om tilläggsanslag med 500 000 kronor för år 2020 avseende fysisk planering.
I kommunstyrelsens beredning framlades ett alternativt förslag till
kommunfullmäktige med anledning av kommunens ekonomiska läge.
Samhällsbyggnadsnämndens ärendebeskrivning
Övergripande system för förstudier och detaljplanekostnader
Detaljplaneprojekt ska normalt bekostas av den som har ansökt om och får nytta
av detaljplanens innehåll. Kommunens kostnader för detaljplanearbetet
omfattande bland annat externa utredningar och aktuella delar av interna
lönekostnader mm ska täckas av projektet. När detaljplaneprojekt omfattar
externa markägare regleras detta genom avtal men när detaljplaneprojekten
omfattar kommunens egna mark, behöver kommunen tillsätta ekonomiska medel
för framtagandet av detaljplanen.
En nyligen ändrad bokföringslag, lagen om kommunal bokföring och redovisning
(LKBR 2018:597), medger inte längre att kostnader för detaljplaner redovisas som
investering, utan kostnader för förstudier, detaljplanearbete, förrättningar och
marknadsföring för försäljning av tomter ska kostnadsföras direkt i verksamhetens
drift. I Samhällsbyggnadsnämndens ordinarie löpande driftbudget finns inte
täckning för detaljplanekostnader på kommunal mark.
I samband med start av nya detaljplaneprojekt ska finansiering av detaljplanen
klarläggas. Ett detaljplaneprojekt löper normalt över flera år vilket innebär att även
tillsatta driftmedel behöver hanteras över tid. Exakta kostnader kan på förhand
inte specificeras noggrannare och uppkomsten i tid kan förändras vartefter
planprojektet utvecklas och framskrider. Det måste därför finnas systematiserad
täckning av kostnaderna innan start av arbetet.
Behov 2020
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Kommunfullmäktige beslutade 2019‐12‐16 om att tilldela 1500 tkr till
Samhällsbyggnadsnämnden för att på Hackel 9:5 genom ny detaljplanering
möjliggöra nybyggnation av skola.
Samhällsbyggnadsnämnden har även sedan tidigare pågående detaljplaneprojekt
på kommunal mark i projekten Detaljplan för Kisa 1:70 m.fl. samt Detaljplan för
Kisa 11:2 (Kisa stationsområde). Båda dessa projekt saknar tillsatta driftmedel för
att kunna färdigställas då de innan lagändringen 2019 planerades att finansieras
genom investeringsmedel vilket vid lagändringen inte har överförts till driftbudget.
Fortsättningen av Detaljplan för Kisa 11:2 utreds för närvarande och Detaljplan för
Kisa 1:70 m.fl. planeras att kunna slutföras med antagen detaljplan under 2021,
under förutsättning att tilläggsanslag av driftmedel tillsätt.
Utöver detaljplaneprojekten pågår andra tidiga förstudier för exempelvis
lokalisering av ny vårdcentral i Kisa samt att flera förstudier och tidiga
exploateringsskisser behöver arbetas fram för exempelvis åtgärder i Kisa centrum,
utveckling av Rimforsa torg, marktilldelningsunderlag och andra tidiga studier för
genomförandet av FÖP Rimforsa.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har även sammanställt all kommunägd mark som
är planlagd men ännu inte utbyggd för försäljning vilket visar på stor möjlighet att
sälja tomter för bostäder och verksamheter i främst Kisa och Horn, men för detta
krävs bland annat driftmedel för Lantmäteriförrättningar, exploateringskonsult,
marknadsföring/mäklare mm.
Sammantaget bedöms 500 000 kronor behövas i tilläggsanslag för 2020 för att
Samhällsbyggnadsnämndens verksamheter ska kunna fortsätta arbeta med
detaljplanering på kommunal mark, vissa förstudier/exploateringsskisser för
genomförande av FÖP Rimforsa samt för genomförande av redan planlagd
kommunal mark i syfte att kunna sälja tomter.
Då fysisk planering med bland annat tidiga förstudier och exploateringsskisser
samt detaljplanering på kommunal mark är en förutsättning för kommunens
utveckling och tillväxt ses även ett långsiktigt behov av ramhöjande driftmedel från
och med år 2021 för att framåt finansiera det arbete som före 2019 redovisades
som del av investeringsmedel.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 112/2020
Förslag till beslut, daterat 2020‐04‐27
Samhällsbyggnadsnämnden § 62/2020 med tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Hans Måhagen (S) och Anne Bergman Gustafsson (M) yrkar bifall till
kommunstyrelsens förslag.
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Beslutsgång
Ordförande finner att det i ärendet finns två förslag till beslut:
1) Kommunstyrelsens förslag om att kommunfullmäktige beslutar att avslå
samhällsbyggnadsnämndens begäran om tilläggsanslag utifrån kommunens
nuvarande riktlinjer vad gäller tilläggsanslag.
Kommunstyrelsen föreslår vidare kommunfullmäktige att ställa sig positiv till
genomförandet av de av samhällsbyggnadsnämnden föreslagna satsningarna och
uppmana nämnden att försöka omprioritera inom sin egen budgetram.
2) Samhällsbyggnadsnämnden förslag att kommunfullmäktige ger nämnden ett
tilläggsanslag om tilläggsanslag med 500 000 kronor för år 2020 avseende fysisk
planering.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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§ 67

Dnr 2020‐00098

Ny motion (MP) om placering av ny skola i Rimforsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Claes Brandén (MP) har 2020‐05‐15
inkommit med en motion om ny skola i Rimforsa.
I motionen konstateras att det finns behov av en ny skola i Rimforsa för låg‐ och
mellanstadiet.
Motionsställaren vill att tre alternativs utreds vidare:
1. det ursprungliga förslaget att bygga den nya skolan i anslutning till den
nuvarande skolan och på en del av Åsundavallen,
2. kommunstyrelsens förslag att bygga en skola på Hackelområdet
3. att bygga skolan på Åsundavallen och använda marken till nuvarande skolan och
eventuellt byggnader till bostäder.
I motionen föreslås att det ska göras en extern, jämförande utredning av de tre
byggalternativen, där de tre frågeställningarna om ekonomi, trafiklösningar och
pedagogik utreds för att göra en rimlig bedömning om vilket som är det bästa
alternativet.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020‐05‐15
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 68

Dnr 2020‐00099

Ny motion (KD) om nära vård i Horn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamöterna Lena Käcker Johansson och Börje Karlsson (båda KD) har
2020‐05‐18 inkommit med en motion om nära vård i Horn.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige beslutar att Kinda kommun tar initiativ
till att i samverkan med Region Östergötland öppna en
distriktssköterskemottagning i Horn.
I motionen framgår att det under flera år varit aktuellt att utveckla den nära
vården i Sverige.
"Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, skriver att ”Vården behöver komma
närmare patienten och brukaren. Utvecklingen av en nära vård pågår på lokal,
regional och nationell nivå” samt att ” Nära vård är inte en ny organisationsnivå
eller en benämning på dagens primärvård, även om primärvården utgör en kärna i
den nära vården. Nära vård är snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård och
omsorg. Den närmsta vården är den som patienten/brukaren kan ge sig själv –
egenvården – samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra
detta.”
Distriktssköterskemottagningarna i Horn och Rimforsa stängdes i samband med
hemsjukvårdsreformen 2014 och i motionen konstateras att det kan finnas skäl att
utvärdera resultatet av detta.
"När nu Stångågården står inför ombyggnation för att uppfylla kraven för särskilt
boende, skulle det vara bra att samtidigt se över möjligheten att ordna lokal för
mottagning för patienter i den södra delen av kommunen, motsvarande den
distriktssköterskemottagning som fanns tidigare. Då behövs också samverkan
mellan kommunen och regionen för sjuksköterskeinsatser."
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020‐05‐18
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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