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§ 149

Dnr 2019‐00006

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2019‐11‐11 för kännedom:
Förtydligande angående fullmäktiges val av Wolldurf Skallbom till ersättare i vård‐
och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden, KF § 111/2019 respektive KF §
146/2019. Wolldurf Skallbom är till dessa uppdrag vald som representant för
Sverigedemokraterna och ska där ha partibeteckningen SD.
Samordningsförbundet Centrala Östergötland, delårsrapport tertial 2 2019 med
revisionsrapport
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐12‐09
Beslutet skickas till
Berörda nämnder
Akten
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§ 150

Dnr 2019‐00187

Strategisk inriktning om ny detaljplan för Rimforsa skola i Hackel,
Rimforsa samt finansiering av detaljplanen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samhällsbyggnadsnämnden ska i ny detaljplan
pröva placering av ny skola i fastigheten Hackel 9:5 i Rimforsa.
Kommunfullmäktige beslutar att anslå 1 500 000 kr
(ENMILJONFEMHUNDRATUSEN) ur kommunfullmäktiges ofördelade medel för
2020 till samhällsbyggnadsnämnden för detaljplanearbetet.
Reservation
Margareta Holm (MP) reserverar sig mot beslutet med följande motivering:
”Framtagande av planeringen för en ny skola på Hackel 9:5 har skett utom någon
som helst demokratisk förankring vare sig hos politiker (frånsett få styrande) eller
allmänhet. Var skolan placeras påverkar Rimforsa samhälle för mycket lång tid
framöver ur många aspekter. Det behöver diskuteras och planeras med en öppen
demokratisk process. Detsamma gäller hur marken Hackel 9:5 bäst ska utnyttjas
för Rimforsas bästa. Demokrati kan ta tid men är en förutsättning för att skapa
förtroende mellan politiker och allmänhet, utan denna demokratiska process kan
Kinda mp ej stödja punkt 5 på dagordningen och reserverar sig därmed mot
beslutet.”
Sammanfattning
I fördjupad översiktsplan för Rimforsa 2019 redovisas kommunens tillväxtambition
genom fler kommuninvånare i Rimforsa. För att skapa förutsättning för tillväxt
redovisar kommunen hur samhället kan stärkas genom bland annat förtätning och
byggnation. Rimforsa bedöms kunna få en ökad befolkning med upp till 3 000
invånare fram till år 2030.
Den prognostiserade tillväxten i orten förutsätter och kommer att leda till behov
av fler skol‐ och förskoleplatser. En skola med bra arbetsmiljö och attraktiv
skolmiljö bedöms vara en bidragande faktor i invånarnas val av Rimforsa som
bostadsort.
Fördjupade översiktsplanens inriktning är att ny skola och förskola med fler skol‐
och förskoleplatser behöver uppföras i Rimforsa i närtid. Fördjupade
översiktsplanens förslag är att en ny skola och en ny förskola ska byggas i samma
kvarter där skolan och förskolan ligger idag, i planen markerad som V03‐område.
Bedömningen är att det är förenad med stora svårigheter för verksamheterna att
bedriva skol‐ och förskoleverksamhet i kvarteret samtidigt som rivning av gamla
byggnader och byggnation av nya byggnader pågår. En sådan inriktning skulle
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innebära stora störningar för verksamheterna samt leda till stora ekonomiska
konsekvenser i byggentreprenaden.
Kommunen har därför under en tid arbetat med förvärv av mark i anslutning till
Hackel aktivitetsområde för byggnation av en ny skola. Under förutsättning att
markförvärvet genomförs behöver detaljplanearbetet för ny skola i Hackel komma
igång omgående. Detaljplanearbetet syftar till att pröva möjligheten att
fastigheten Hackel 9.5 bebyggs och omfattar Rimforsas nya skola. Fördjupade
översiktsplanen för Rimforsa 2019 anger att fastigheten ska användas för 40‐50
bostäder och barnomsorg. En översiktsplan eller fördjupad översiktsplan är inte en
bindande plan. En kommun är fri att välja att pröva markanvändning i detaljplaner
med avvikande innehåll än som anges i översiktsplanen. Med anledning av att
placering av och byggnation av ny skola har så central betydelse för Rimforsas
framtid samt med anledning av att en sådan detaljplan i Hackel 9:5 avviker mot
den relativt nyligen antagna fördjupade översiktsplanen bedöms frågan om
placering av skolan i Hackel vara av strategisk betydelse och behöver därmed
behandlas av kommunens högsta beslutande organ. Med anledning av att
detaljplanen avviker mot den fördjupade översiktsplanen ska detaljplanen antas
och fastställas av kommunfullmäktige.
Samhällsbyggnadsnämnden är kommunens planmyndighet och ansvarar för
prövning av markanvändning i detaljplaner. I samhällsbyggnadsnämndens
driftbudget finns inga avsatta medel för detaljplanearbete. Kommunens inriktning
är att i samband med start av detaljplaneprojekt och i prioritering mot andra
kommunala angelägenheter och nödvändigheter ta beslut om att starta
detaljplanearbetet och ta beslut om att avsätta medel för detaljplanearbetet. På så
vis har kommunen rådighet över kostnad för detaljplanearbeten.
Detaljplanearbete för fastigheten Hackel 9:5 i Rimforsa för skola bedöms omfatta
beståndsdelar såsom projektledning, geoteknisk markundersökning,
dagvattenutredning, arkeologisk utredning, förstudier av gator samt gång‐ och
cykelvägar, parkeringsutredning mm. Detaljplanearbetet bedöms ta en tid av cirka
1,5 år. Medel ur kommunfullmäktiges ofördelade medel för 2020 för
detaljplaneprojektet behöver följa detaljplanearbetet till dess planerade avslut
under 2021.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 200/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐11‐11
Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) och David Wenhov (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 151

Dnr 2019‐00181

Utvidgning av verksamhetsområde vatten och spillvatten ‐ Håkantorp,
Rimforsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheten Håkantorp 1:10 införlivas i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten.
Sammanfattning
Ägarna till fastigheten Håkantorp 1:10 har i skrivelse anhållit om att införlivas i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten Håkantorp 1:10 är
belägen inom skyddsområde för vattentäkt samt ligger nära befintliga
verksamhetsområden för vatten och spillvatten. Det är genom fastställandet av
verksamhetsområde som va‐lagens offentligrättsliga regelsystem med dess
rättigheter och skyldigheter i VA‐förhållandet blir gällande för huvudmannen och
fastighetsägarna. Beslut om verksamhetsområde ska fattas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 198/2019
Samhällsbyggnadsnämnden § 189/2019 med tjänsteskrivelse
Karta
Beslutet skickas till
Fastighetsägaren
Samhällsbyggnadsnämnden
VA‐avdelningen
Akten
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§ 152

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
oktober 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per oktober 2019.
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 § 204/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐11‐14
Månadsrapport Oktober
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 153

Dnr 2019‐00200

Borgensavgift för Stiftelsen Kindahus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bibehålla borgensavgift på 0,35 % för Stiftelsen
Kindahus för hela lånebeståndet från och med 2020‐01‐01.
Jäv
Christian Nordin Olsson (SD) och Christina Nilsson (SD) deltar inte i ärendets
handläggning och beslut på grund av jäv.
Sammanfattning
Årligen ska en genomgång gällande förslag om borgensavgift utföras för
nästkommande år.
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 borgensåtagande inte är att betraktas som ett
otillåtet stöd. Jämförelse har 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 bibehålla borgensavgiften till Stiftelsen Kindahus på de lån som
blivit omsatta med kommunens borgensförbindelse på 0,35 % för 2020.
För lån som sätts om från och med år 2018 ska Stiftelsen Kindahus i september
redovisningsåret innan 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 redovisningsår ska Stiftelsen Kindahus
inkomma med underlag. Förslaget är att ekonomichef på delegation kan besluta
borgensavgiften.
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Kinda kommun måste vid borgenstecknandet ha ett underlag på till vilken
kreditmarginal Stiftelsen Kindahus skulle ha finansierat 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
ekonomiavdelningen att använda två av de ledande bankernas officiella låneräntor
som motsvarar lånets 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 i form 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 § 202/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐11‐18
Beslutet skickas till
Stiftelsen Kindahus
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 154

Dnr 2019‐00182

Taxa för uteblivna besök inom hemtjänsten
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inbokade besök inom hemtjänsten som ej
avbokats senast 48 timmar i förväg debiteras med den timtaxa som skulle utgått
för det inbokade besöket. Avvikelse kan göras vid akut sjukdom som innebär
sjukhusvistelse eller akutbesök.
Sammanfattning
Syftet är att förbättra planeringsförutsättningarna för hemtjänstpersonal samt
tydliggöra för de som nyttjar tjänsten/medborgaren hur avbokning får ske utan att
avgift debiteras. Även att minska antalet timmar som på grund av avbokning på
kort varsel ej kan nyttjas till annan insats/person. Allt fler offentliga tjänster
beläggs med avgift om bokad tid ej nyttjas. Detta gäller bl.a. inom tandvård,
sjukvårdsbesök och vissa kommunala tjänster, främst hemtjänst. Idag förekommer
avbokningar på kort varsel där skäl kan finnas för Kinda kommun att erlägga avgift
för den planerade insatsen. Idag tas ingen avgift för den planerade tid som avböjs
på kort varsel vilket är rimligt att göra om inte särskilda skäl föreligger. Rimlig tid
för att avboka ett planerat besök förslås vara 48 timmar innan tjänsten ska utföras.
Rimliga skäl är av karaktären som ej kan påverkas till exempel sjukhusvistelse eller
akutbesök. Idag förekommer avbokningar på kort varsel eller direkt vid dörren i en
omfattning om 130‐150 timmar/ månad.
Digital registrering infördes i maj och ger större säkerhet i rapporterad
omfattning.
Berörda är brukare som idag har insatser som utförs av hemtjänsten. Åtgärden har
en marginell sekundär effekt utifrån ökad möjlighet att nyttja personaltid effektivt
samt intäkt för avbokad tid som ej avbokats 48 timmar innan planerad tid. Detta
kommer att leda till minskad belastning avseende resor som ej behöver göras om
avbokning sker i tid. Befintlig information avseende regelverk för avgifter inom
hemtjänst uppdateras. Särskild information ges till de som idag har hemtjänst.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 214/2019
Vård‐ och omsorgsnämnden § 178/2019 med tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
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Vård‐ och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 155

Dnr 2019‐00176

Utveckling av Kindaförslaget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inkomna Kindaförslag som uppnår minst 100
röster alltid ska behandlas av kommunfullmäktige, detta innebär utökade
rättigheter för förslagsställaren att få sitt förslag politiskt behandlat.
Protokollsanteckning
Christian Nordin Olsson (SD) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse:
Sverigedemokraterna lade en motion med rubriken ”Vidareutveckla
Kindaförslaget” år 2012 där det bland annat skrevs följande:
”Vi vill se en nivå på antalet ”gilla”‐markeringar som innebär att nar satt nivå
uppnås garanterar att den politiska organisationen tar åt sig av förslaget och
utreder dess möjligheter till genomförande. På detta sätt kommer det skapas
incitament for kommuninvånare att lägga mer förslag och även skapa motivation
till att marknadsföra sitt förslag i större utsträckning. Detta ska i sin tur inte
förhindra möjligheten för den politiska organisationen att även innan uppnådd
nivå ta till sig av vad man finner vara goda förslag.”
Vi välkomnar givetvis att dagens ärende realiserar vårt förslag om att vitalisera
Kindaförslaget även om vi gärna hade sett att detta blev fallet redan 2012.”
Sammanfattning
Kommunfullmäktige fattade den 29 augusti 2011, § 126 beslut om att införa e‐
petitioner, i kommunen kallat Kindaförslaget.
Kindaförslaget är utformat enligt principerna för e‐förslag eller e‐petition som är
ett förslag från allmänheten till kommunen. Förslaget läggs ut på kommunens
hemsida och kan sedan stödjas av andra personer.
Kindaförslaget är idag utformat enbart som inspiration och förtroendevalda måste
själva lyfta Kindaförslag för beslut. Det finns många brister i hur Kindaförslaget
fungerar idag och utveckling är nödvändig. Kindaförslagen hamnar i dagsläget
utanför den ordinarie styrningen och för att lyfta in och möjliggöra en högre
påverkansgrad för allmänheten är det nu liggande förslaget att samtliga
Kindaförslag som får över 100 röster, automatiskt går vidare för beredning i
nämnd och därefter till beslut i kommunfullmäktige. Detta skulle leda till att
populära förslag fångas upp och kommer med i styrningen.
Om e‐förslag
E‐förslag bidrar till ökad öppenhet och transparens. Detta eftersom e‐förslag ger
möjlighet till en öppen flervägskommunikation på kommunens hemsida så att fler,
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såväl förtroendevalda som allmänheten, kan få en aktivare roll i debatter och
diskussioner. Politiker får ytterligare ett forum där de kan fånga upp allmänhetens
förslag och idéer.
Vad är ett Kindaförslag?
Ett Kindaförslag är en idé eller ett förslag från någon som är medborgare i Kinda
kommun eller som berörs av dess verksamhet. Kindaförslaget gör det möjligt för
medborgarna att påverka det som är viktigt för dem.
Ett Kindaförslag är inte en synpunkt eller felanmälan på kommunens verksamhet
utan har karaktären av en förbättringsåtgärd eller förslag som kräver politiskt
beslut. En synpunkt omfattar den vardagliga verksamheten och kräver normalt
inga politiska beslut för att komma till rätta med.
Förslag på hantering av Kindaförslag
De som har möjlighet att lämna ett Kindaförslag bor i kommunen eller berörs av
kommunens verksamheter. Enskilda personer, grupper, organisationer och
föreningar får lämna Kindaförslag. Det finns ingen åldersgräns för att lämna ett
förslag.
Kindaförslag som efter 60 dagar fått 100 röster eller fler överlämnas till ansvarig
nämnd för handläggning och ställningstagande. Kindaförslaget går till sist upp för
beslut i kommunfullmäktige.
Förslag som har fått färre än 100 röster lämnas som huvudregel utan åtgärd.
Samtliga förslag, oavsett röster, som passerat 60 dagar presenteras för
kommunstyrelsens presidieberedning. Kommunstyrelsens presidieberedning har
då möjlighet att föra vidare förslag som har fått färre än 100 röster för beredning.
Samtliga förtroendevalda har också alltid möjlighet att föra ett förslag vidare
genom att göra det till en motion eller på annat sätt verka för att förslaget ska bli
verklighet.
Ett Kindaförslag lämnas in genom ett formulär på hemsidan. Om en person
behöver hjälp med att fylla i formuläret är kommunens medarbetare behjälpliga.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 210/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐30
Kommunfullmäktige § 126/2011
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder/förvaltningar
Kansliavdelningen
Akten
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§ 156

Dnr 2019‐00197

AB Kinda Kanal ‐ Ändring i bolagsordning, aktieägaravtal m m avseende
finansieringsmodell
Kommunfullmäktiges beslut
1. Kommunfullmäktige beslutar att fastställa ny modell för indexuppräkning till AB
Kinda Kanal från och med verksamhetsåret 2020,
2. Kommunfullmäktige fastställer reviderad bolagsordning för AB Kinda Kanal,
3. Kommunfullmäktige fastställer reviderat ägardirektiv för AB Kinda Kanal,
4. Kommunfullmäktige fastställer reviderat aktieägaravtal för AB Kinda Kanal,
5. Besluten gäller under förutsättning att Region Östergötland och Linköpings
kommun fattar motsvarande beslut.
Sammanfattning
Kinda kommun äger tillsammans med Region Östergötland och Linköpings
kommun AB Kinda Kanal. Bolagets ändamål är att verka för Kinda kanals
fortbestånd i egenskap av kulturminnesmärke och farled. Bolaget ska hålla kanalen
öppen för trafik då årstiden medger detta samt driva annan med kanaltrafik
förenlig verksamhet.
Kindas kommuns ägarandel uppgår till 14,67% av aktierna/rösterna på stämman.
Nuvarande bolagsordning, ägardirektiv och aktieägaravtal beslutades i början av år
2013 i samband med att AB Göta Kanals aktier i bolaget övertogs av övriga
aktieägare. Ägarna beslutade då även om ett tillfälligt utökat driftsbidrag för att
komma tillrätta med kanalens eftersatta underhåll. Driftsbidraget har tidigare
uppräknats enligt SKL:s prisindex för kommunal verksamhet (PKV). Det förhöjda
driftsbidraget har senare permanentats.
Linköpings kommun, Norrköpings kommun och Region Östergötland samverkar
kring kulturverksamhet i flera gemensamma stiftelser och bolag. Kinda kommun
har inte något engagemang i dessa stiftelser och bolag. För att säkerställa att
samtliga gemensamma kulturinstitutioner ska ha likvärdiga förutsättningar vad
avser årlig justering av ersättningen, samt för att underlätta hanteringen hos
finansiärerna, så har ett nytt gemensamt index arbetats fram.
Den nya modellen för indexuppräkning till kulturinstitutionerna bygger på samma
index som huvudmännen använder i sina egna organisationer, samtidigt som själva
hanteringen förenklas och blir robust över tid. Ägarna till AB Kinda Kanal (Region
Östergötland, Linköpings kommun och Kinda kommun) har kommit överens om att
använda samma modell för indexuppräkning även för AB Kinda Kanal.
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Till följd av den nya indexmodellen, samt för att justera vissa tidigare oklarheter
behöver aktieägaravtalet, bolagsordningen samt ägardirektivet för AB Kinda Kanal
revideras.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 203/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐11‐25
Bilaga 1 – reviderat aktieägaravtal för AB Kinda Kanal
Bilaga 2 – reviderad bolagsordning för AB Kinda Kanal
Bilaga 3 – reviderat ägardirektiv för AB Kinda Kanal
Bilaga 4 – modell för indexuppräkning av bidrag till AB Kinda Kanal
Beslutet skickas till
AB Kinda Kanal
Region Östergötland
Linköpings kommun
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 157

Dnr 2019‐00078

Svar på motion (SD) om data‐och mobilutbildning för äldre
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden har fått en motion, ställd av Sverigedemokraterna
2019‐05‐02. Motionen inkom till Samhällsbyggnadsnämnden i juni 2019 från
Kommunstyrelsen. I motionen efterfrågas grundläggande utbildning i nyteknik för
äldre.
Biblioteksverksamheten har sökt och fått beviljat medel från Kulturrådet inom
området Stärkta bibliotek med 800 tkr. Medlen avses att användas för
digitaliseringsprojekt som kan innefatta den verksamhet som efterfrågas i
motionen. Inom projektet planeras för införande av en digital verkstad,
Digidelcenter, med fokus på ökad digital delaktighet genom att tillgängliggöra
teknik, utbilda och stötta i användning av mobiler, datorer och Ipad. Efter
projektets slut ska den digitala verkstaden ingå i den löpande och dagliga
verksamheten på biblioteket. Den digitala verkstaden kommer vara placerad på
Kisa bibliotek.
Planen är att under projekttiden anställa en projektledare som ska skapa nätverk,
planera och bygga upp den digitala verksamheten. I Östergötland finns goda
exempel att få inspiration och kunskap av. Nämnas kan t.ex. Motala bibliotek där
funktionen Digidelcenter finns.
Utöver planerad verksamhet kommer inga övriga aktiviteter inom projekttiden
påbörjas. Projektet pågår fram till 30 juni 2020.
Projektet kommer att rikta sig till alla åldrar men nedan beskrivs de områden som
planeras för de medborgare som avses i den ställda motionen
Handleda
Lära ut olika vägar att nå e‐tjänster. Handleda – i samarbete med t.ex. bank,
försäkringskassa, skatteverket, Region Östergötland
Utbilda
Utbilda i samarbete med t ex studieförbund och pensionärsföreningar
Stötta
Enklare support vid särskilda öppettider för mobil, datorer, Ipad. Hjälp med
funktioner, ladda ner appar, mobilt bank‐ID, inställningar i respektive enhet.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 212/2019
Samhällsbyggnadsnämnden § 180/2019 med tjänsteskrivelse
Motion, inlämnad 2019‐05‐02
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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§ 158

Dnr 2019‐00203

Ny motion (V) om öppna sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019‐12‐09 inkommit med en
motion om öppna sammanträden.
I motionen föreslås att sammanträden i Kinda kommuns nämnder och i
kommunstyrelsen ska vara öppna för allmänheten.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019‐12‐17
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 159

Dnr 2019‐00202

Ny motion (V) om ny modell för sophämtningstaxa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019‐12‐09 inkommit med en
motion om ny modell för sophämtningstaxa.
I motionen föreslås att samhällsbyggnadsnämnden i arbetet med 2021 års taxor
arbetar fram en modell för sophanteringstaxorna som skapar ekonomiska
incitament att ha mindre sopkärl och slänga mindre sopor i hushållsavfallet.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019‐12‐09
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 160

Dnr 2019‐00192

Avsägelse från uppdrag som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Kindahus
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Sammanfattning
Evert Johansson (S) har i skrivelse inkommen till kommunkansliet 2019‐11‐15
avsagt sig uppdraget som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Kindahus.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2019‐11‐15
Beslutet skickas till
Den entledigade
Stiftelsen Kindahus
Kommunkansliet
Akten
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§ 161

Dnr 44640

Julhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Ljung (C) önskar kommunfullmäktiges
ledamöter en God jul och Gott nytt år. Kommunfullmäktiges vice ordförande Ing‐
Britt Andersson (S) önskar ordförande en God jul och Gott nytt år.
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