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Sammanträdesdatum

2019‐04‐15

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Leoparden, Kisa, klockan 18:00‐19:55

Beslutande

Ledamöter
Se särskild närvarolista.

Tjänstgörande ersättare
Se särskild närvarolista.

Övriga närvarande

Se särskild närvarolista.

Justerare

Ing‐Britt Andersson (S) och Christer Segerstéen (M)

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret i Kisa den 18 april klockan 08:00

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Viktoria Stangnes

Ordförande
Anders Ljung
Justerare
Ing‐Britt Andersson (S)

Christer Segerstéen (M)

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019‐04‐15

Datum då anslaget sätts upp

2019‐04‐18

Datum då anslaget tas ned

Förvaringsplats för protokollet
Underskrift
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Viktoria Stangnes, kommunsekreterare
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Anders Ljung (C), Ordförande
Ing‐Britt Andersson (S), 1:e vice ordförande
Christer Segerstéen (M)
Mona Damm (M)
Gustav Svensson (M)
Anne Bergman Gustafsson (M)
Rickard Lindh (C)
Joakim Klasson (C)
Wolldurf Skallbom (‐)*
Lars Karlsson (L)
Mikael Österling (L)
Veronica Gullbrandsson (L)
Lena Käcker Johansson (KD)
Börje Karlsson (KD)
Ulf Johansson (S)
Conny Forsberg (S)
Else‐Marie Frisk (S)
Magnus Lidén (S)
Anna Eklund (S)
Anders Lindh (V)
Erik Andersson (V)
Christina Nilsson (SD)
Christian Nordin Olsson (SD)
Peter Nilsson (SD)
Mikael Lindell (SD)
Torbjörn Mellgren (S) för Hans Måhagen (S)
Göran Ulvan (S) för Morgan Wass (S)
Siw Nordin (M) Göran Lindgren (M)
Johan Igheimer (M) för Malin Svensson (M)
David Oscarsson (C) för Karin Ekholm (C)
Sigge Bergqvist (SD) för Marcus Edgar (SD)
Ulrik Saanum (LPO) för Pierre Ländell (LPO)
Claes Brandén (MP) för Christina Karlsson (MP)
Maj‐Viol Axelius Thostrup (V) för Kicki Stridh (V)
*Invald på C‐mandat

Övriga närvarande
Tjänstemän

Övriga

Justerandes signatur

Jimmy Bexell, teknik‐ och driftchef § 39
Staffan Waldau Wass, säkerhetssamordnare § 40
Rosie‐Marie Fors, kommunchef
Viktoria Stangnes, kommunsekreterare
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§ 37

Dnr 39496

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige utser Ing‐Britt Andersson (S) och Christer Segerstéen (M) att
justera protokollet jämte ordförande.
För de ärenden där dessa är jäviga utses Joakim Klasson (C) och Conny Forsberg (S)
att justera protokollet jämte ordföranden.
Protokolljustering äger rum på kommunkontoret i Kisa torsdagen den 18 april kl.
08:00.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 38

Dnr 2018‐00090

Justeringar i föredragningslistan, kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Ärende 13 Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019 behandlas efter
revidering av ordningsföreskrifterna.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 39

Dnr 45195

Information om uppföljningar investeringar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Teknik‐ och driftchef Jimmy Bexell informerar om kommunens pågående och
planerade investeringsprojekt. Aktuella investeringar är bland annat lekplatser,
idrottshall, kommunförrådet, skalskydd i kommunhuset och Rimforsa vattenverk.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 40

Dnr 45196

Information om säkerhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Säkerhetssamordnare Staffan Waldau Wass redogör för kommunens
säkerhetsarbete. En tidplan har framtagits av förvaltningen för när olika aktiviteter
ska vara genomförda.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

7(22)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019‐04‐15

Kommunfullmäktige
§ 41

Dnr 2019‐00045

Årsredovisning för Kinda kommun 2018 med revisionsberättelse ‐
Godkännande av samt fastställande av årets resultat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet.
Sammanfattning
Inför kommunstyrelsens sammanträde 2019‐04‐01 föreligger av
ekonomiavdelningen sammanställd preliminär årsredovisning för 2018.
Revisionen närvarar och ställer frågor till kommunstyrelsen om resultatet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 52/2019
Årsredovisning, version 2019‐03‐14
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐03‐14
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar att ärendet bordläggs.
Beslutsgång
Ordförande fråga fullmäktige om ärendet kan avgöras idag eller om det ska
bordläggas. Ordförande finner att kommunfullmäktige har beslutat att bordlägga
ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 42

Dnr 2015‐00209

Revidering av de lokala ordningsföreskrifterna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till reviderade allmänna lokala
ordningsföreskrifter för Kinda kommun.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva tidigare allmänna lokala
ordningsföreskrifter beslutade av kommunfullmäktige § 38/1996‐03‐25.
Reservation/Protokollsanteckning
Christian Nordin Olsson (SD), Christina Nilsson (SD), Peter Nilsson (SD), Mikael
Lindell (SD) och Sigge Bergqvist (SD) reserverar sig mot beslutet, se
protokollsbilaga.
Sammanfattning
I Kinda kommun gäller idag de allmänna lokala ordningsföreskrifter som antogs av
kommunfullmäktige i beslut § 38/1996‐03‐25. Föreskrifterna har inte reviderats
sedan antagandet och de bedöms av förvaltningen vara både ofullständiga och
ålderdomligt utformade.
I det nu aktuella förslaget finns vissa helt nya bestämmelser som tidigare saknats,
främst vad gäller begränsningar angående användningen av pyrotekniska varor
(fyrverkerier). Vidare har även en översyn skett vad gäller språk och omfattningen
av förbudet mot förtäring av alkoholhaltiga drycker inom vissa områden.
Kommunerna har möjlighet att meddela föreskrifter för att upprätthålla den
allmänna ordningen på offentlig plats. Rätten att meddela föreskrifter följer av
ordningslagen 3 kap. 8 §. Ordningslagen innehåller enbart ett fåtal regler om
allmän ordning medan syftet är att kommunerna ska meddela föreskrifter utifrån
lokala behov och förutsättningar. Ett beslut om nya, reviderade eller upphävda
ordningsföreskrifter ska anmälas till Länsstyrelsen. Länsstyrelsen kommer därefter
att granska föreskrifterna och kan då besluta att helt eller delvis upphäva de
antagna föreskrifterna.
I 3 kap. 12 § ordningslagen framgår att lokala ordningsföreskrifter inte får beröra
sådana frågor som regleras i annan lagstiftning samt att dessa inte heller få ”lägga
onödigt tvång på allmänheten eller annars göra obefogade inskränkningar i den
enskildes frihet”. Om kommunens allmänna lokala ordningsföreskrifter bryter mot
detta eller andra bestämmelser i ordningslagen kan länsstyrelsen besluta om att
upphäva föreskrifterna.
Det nu aktuella förslaget till ordningsföreskrifter skickades på remiss till
länsstyrelsen, polismyndigheten och kommunens förvaltningar/avdelningar efter
beslut i kommunstyrelsen § 55/2016‐04‐04.
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Remissyttranden inkom därefter från polismyndigheten, länsstyrelsen,
socialnämnden, kultur‐ och fritidsnämnden samt teknik‐ och driftavdelningen.
Socialnämnden tillstyrkte förslaget med undantag för ett förtydligande som
innebar att ordet ”skoltid” byttes mot ”verksamhetstid”.
Kultur‐ och fritidsnämnden tillstyrkte förslaget men lämnade förslag på några
språkliga justeringar.
Miljö‐, bygg och räddningsnämnden lämnade ett yttrande där nämnden ville ha en
alternativ skrivning vad gäller tillsyn av katter i § 17. Skrivningen innebar ett tillägg
om ”att katter som inte hålls kopplade ska ha halsband med ägarens namn, adress
och telefonnummer”.
Teknik‐ och driftavdelningen lämnade förslag om en mindre språklig justering samt
ställde en frågan om kommunen hade rätt att reglera växtlighet på privata tomter.
Länsstyrelsen i Östergötland har inkommit med ett yttrande i ärendet som
sammanfattningsvis berör följande:
Ordningsföreskrifterna gäller, med undantag för det som gäller pyrotekniska varor,
enbart på offentlig plats i kommunen. Den del av föreskrifterna som därför inte
anses förenlig med lagen rör tillsyn över katter.
En begränsning gällande minsta avstånd från byggnad för placering av containrar
anses inte förenlig med ordningslagen
Föreskrifternas § 9 om häckar och dylikt: Det är inte möjligt att i
ordningsföreskrifterna reglera vissa frågor som faller under lagen (SFS 1988:814)
med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning
Vad gäller § 10 om affischering anser länsstyrelsen att det kan anses vara alltför
långtgående att föreskriva tillståndsplikt för klistermärken.
Skrivningen om märkning av hundar får enligt länsstyrelsens bedömning inte
meddelas enligt ordningslagen då dessa frågor regleras i lagen (SFS 2007:1150) om
tillsyn över hundar och katter.
Länsstyrelsen ifrågasätter också om det är alltför långtgående att i
ordningsföreskrifterna ifrågasätta att katter ska märkas. Vidare hänvisas till att
bestämmelserna om katter endast får omfatta offentlig plats.
Vad gäller fyrverkerier och smällare (§ 19) önskar länsstyrelsen en alternativ
formulering för att göra den tydligare. Länsstyrelsen har inga synpunkter vad gäller
begränsningen till angivna aftnar samt minsta avstånd till särskilda boenden och
gruppbostäder. Länsstyrelsen föreslår dock att en särskild karta över var dessa
boenden är belägna bifogas till föreskrifterna.
Gällande § 20 om sprängning och skjutning med eldvapen önskar länsstyrelsen en
omformulering för att tydliggöra vad som gäller inom respektive utanför
detaljplanelagt område.
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I § 21 föreslås att skrivningen om ”därmed enligt § 3 jämställd plats” tas bort då
denna redan täcks av föreskrifterna.
Polismyndigheten i Östergötland har inkommit med ett yttrande där det framgår
att polisen ser positivt på förslaget i sin helhet.
Förvaltningen har också vad gäller begränsningarna av användandet av
pyrotekniska varor haft en dialog med företrädare för de privata vårdboendena
Schedevi och Hjulebo.
Framförallt länsstyrelsens synpunkter har beaktats och arbetats in i det nu aktuella
förslaget. Även övriga synpunkter har i möjligaste mån beaktats.
Då ärendet tyvärr blivit liggande utan åtgärd under en längre tid har dock praxis
vad gäller kommunala ordningsföreskrifter hunnit ändras varför det kan finnas
anledning att vid behov se över ordningsföreskrifterna ytterligare inom en inte allt
för lång framtid.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 54/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐03‐08
Förslag till reviderade allmänna lokala ordningsföreskrifter inklusive kartbilagor
Länsstyrelsens yttrande
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny forsberg yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar på att under § 11 Insamling av pengar tillföra
skrivelsen: ”Passiv insamling av pengar (tiggeri) får ej ske på de områden som
framgår av Bilaga 13.” Att det tillförs en Bilaga 13 till handlingen innehållandes en
kartbild över våra större orter med markerade ytor i linje med ”Vellinge‐
modellen”.
Beslutsgång
Ordförande ställer kommunstyrelsens förslag till beslut och Christian Nordin
Olssons (SD) förslag mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller
kommunstyrelsens förslag.
Omröstning begärs
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång.
Ja‐röst för kommunstyrelsens förslag
Nej‐röst för Christian Nordin Olssons (SD) förslag

Justerandes signatur
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Omröstningsresultat
Med 27 Ja‐röster för kommunstyrelsens förslag och 6 Nej‐röster för Christian
Nordin Olssons (SD) förslag och 1 som avstår, beslutar kommunfullmäktige att
besluta i enlighet med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Polismyndigheten
Länsstyrelsen
Akten

Justerandes signatur
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§ 43

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
februari 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per februari 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 58/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐03‐15
Budgetuppföljning Kinda kommun februari 2019
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 44

Dnr 2019‐00048

Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan i budget 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att hantera hemställan i samband med framtagande
och beslut av budget 2020.
Jäv
Erik Andersson (V) anmäler jäv.
Sammanfattning
Bildningsnämnden har till kommunfullmäktige inkommit med ett beslut om att
äska medel för lokalanpassningar på Stjärneboskolan i budget 2020, § 8/2019.
Efter att beslutet inkom har ett ordförandebeslut tillkommit med nytt ekonomiskt
underlag.
Bildningsnämnden beslutade i februari 2018 att ge förvaltningen ett
utvecklingsuppdrag gällande samverkan mellan Arbetsmarknads‐ och
integrationsenheten och Kinda Lärcentrum. Förvaltningen fick också i uppdrag att
se över lokalfrågan och möjligheter till eventuell samlokalisering. I ett tidigare
skede gav kommunchef verksamheterna i uppdrag att se över användandet av
externa lokaler, då kommunen själv hade tomma lokaler.
Utredning har genomförts av berörda chefer och arbetet med att stärka
samverkan har fortgått. Parallellt har en mer omfattande utredning av lokalfrågan
genomförts av samhällsbyggnadsförvaltningen då behovet av gemensamma
lokaler påverkar möjligheten att samverka. Den lokal som har identifierats möjlig
är Stjärneboskolan och en investeringskalkyl har tagits fram. Investeringen medför
en besparing för kommunen då kostnaderna för investeringar och drift understiger
den hyra som idag betalas till extern fastighetsägare. Genom en lokalmässig
sammanslagning kan arbetet med samarbetet mellan enheterna Kinda Lärcentrum
och Arbetsmarknads‐ och integrationsenheten ta ytterligare steg framåt. Det finns
även andra samverkansparter på området såsom familjeteam, LSS‐verksamhet och
individ och familjeomsorg.
Äskande av medel för lokalanpassning på Stjärneboskolan föreslå hänskjutas till
framtagandet och beslut av budget 2020. Enskilda äskande inför budgetarbetet
brukar inte hanteras innan beslut av budget i sin helhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 53/2019
Förslag till beslut, daterad 2019‐03‐21
Bildningsnämnden § 8/2019
Tjänsteskrivelse bildningsnämnden
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Ordförandebeslut angående komplettering
Kompletterad projektbudget
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Bildningsnämnden
Akten
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§ 45

Dnr 2019‐00006

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot aktuella delgivningar och överlämnar de till
kommunstyrelsen för fortsatt hantering.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2019‐04‐15 för kännedom.
Revisionsrapport uppföljning och kontroll av avtal med externa utförare
Revisionsrapport lönehanteringsrutin
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 46

Dnr 2019‐00071

Fyllnadsval av revisor efter Bo Glännbring (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Edgar (SD) som revisor.
Magnus Edgar (SD) väljs som revisor med undantag för revision av vård‐ och
omsorgsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att genomföra fyllnadsval efter Bo Glännbring (SD).
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår Magnus Edgar (SD) som revisor dock med
undantag för vård‐ och omsorgsnämnden på grund av släktskapsjäv.
Beslutet skickas till
Den valda
Akten
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§ 47

Dnr 2019‐00070

Fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen efter Tobias Ivarsson (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Peter Nilsson (SD) som ny ersättare i
kommunstyrelsen.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att genomföra fyllnadsval av ersättare i kommunstyrelsen
efter Tobias Ivarsson (SD).
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår att Peter Nilsson (SD) utses som ny ersättare.
Beslutet skickas till
Den valda
Akten
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§ 48

Dnr 2019‐00059

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Susanne Carlsson (S) har i skrivelse inkommen 2019‐04‐15 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Beslutet skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen
Kommunkansliet
Akten
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§ 49

Dnr 2019‐00064

Svar på interpellation (SD) till vård‐ och omsorgsnämndens ordförande
angående krav på kunskaper i svenska språket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av Lars Karlsson (L).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har lämnat in en interpellation ställd
till vård‐ och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) om han är beredd att
kräva en god, fullt förståelig svenska i tal och skrift av omvårdnadspersonal i Kinda
kommuns äldreboenden?
Lars Karlsson (L) har inför fullmäktige lämnat ett skriftligt svar som redovisas på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktige § 36/2019
Svar
Interpellation inlämnad 2019‐03‐18
Beslutet skickas till
Akten
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§ 50

Dnr 2019‐00030

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande angående placering
av vårdcentral
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av Conny Forsberg
(S).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Anders Lind (V) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) gällande ansvar för placering av
vårdcentral i Kinda.
Conny Forsberg har inför fullmäktige lämnat ett skriftligt svar som redovisas på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Svar
Interpellation inlämnad 2019‐04‐08
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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