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Kommunfullmäktige
Plats och tid
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Ledamöter
Se särskild närvarolista.

Tjänstgörande ersättare
Se särskild närvarolista.

Övriga närvarande

Se särskild närvarolista.

Justerare

Torbjörn Mellgren (S) och Göran Lindgren (M)
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Kommunkontoret i Kisa den 23 september klockan 13:00
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Sekreterare
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Viktoria Stangnes

Ordförande
Anders Ljung
Justerare
Torbjörn Mellgren (S)

Göran Lindgren (M)
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Beslutande
Ledamöter

Anders Ljung (C), Ordförande
Göran Lindgren (M), 2: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)
Hans Måhagen (S)
Conny Forsberg (S)
Else-Marie Frisk (S)
Göran Ulvan (S)
Anna Eklund (S)
Anders Lindh (V)
Kicki Stridh (V)
Erik Andersson (V)
Christina Nilsson (SD)
Christian Nordin Olsson (SD)
Peter Nilsson (SD)
Mikael Lindell (SD)
Marcus Edgar (SD)
Pierre Ländell (LPO)

Tjänstgörande ersättare

Johan Igheimer (M) för Malin Svensson (M)
Tore Olsson (C) för Karin Ekholm (C)
Torbjörn Mellgren (S) för Ing-Britt Andersson (S)
Marie Thuresson (S) Ulf Johansson (S)
Bo Olsson (S) för Morgan Wass (S)
* Invald på C-mandat

Övriga närvarande
Tjänstemän

Bita Almasian, förvaltningschef samhällsbyggnad, § 95
Johan Orrenius, f.d. t.f. ekonomichef, § 96-97
Rosie-Marie Fors, kommunchef, § 103

Övriga

Mattias Robertsson Bly, förbundsdirektör kommunalförbundet ITSAM, § 94
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§ 94

Dnr 2019-00095

Årsredovisning för ITSAM 2018 samt revisionsberättelse och
revisionsrapport
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för
Kommunalförbundet ITSAM avseende verksamhetsåret 2018.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och
dess enskilda ledamöter och ersättare avseende verksamhetsåret 2018.
Sammanfattning
Årsredovisning med revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2018 föreligger
för kommunalförbundet ITSAM. Samtliga medlemskommuners
kommunfullmäktige församlingar ska behandla årsredovisningen och frågan om
ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda ledamöter och ersättare.
Av förbundsdirektionens beslut om årsredovisningen framgår att förbundet
initierat en genomlysning av förbundets ekonomi för att öka transparensen och få
en tydlig styrning av ekonomin samt öka den ekonomiska medvetenheten i
organisationen.
Detta med anledning av den avvikelse som nu redovisas jämfört med såväl
prognosen per tertial 2 (där det nu redovisade resultatet är 1 759 tkr sämre) och
budgeterat resultat (där det nu redovisade resultatet är 1 325 tkr sämre). I
rapporten ges förklaring till avvikelserna.
Det kan noteras att den auktoriserade revisorn i sin granskningsrapport lämnat
vissa synpunkter och konstaterar att förbundets ekonomiska mål inte uppfylls.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 119/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-18
Förbundsdirektionen § 14/2019
Årsredovisning för ITSAM 2018
Granskningsrapport
Revisionsberättelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet ITSAM
Ledamot och ersättare i direktionen
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§ 95

Dnr 45922

Uppföljning av utvecklingsområde Hållbar samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Bita Almasian förvaltningschef för samhällsbyggnad föredrar om
utvecklingsområdet hållbar samhällsutveckling.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 96

Dnr 2018-00226

Finanspolicy för Kinda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar anta ”Finanspolicy för Kinda Kommun” daterad
190722.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva tidigare beslutade föreskrifter om
medelsförvaltning för Kinda kommun, antagna av KF 1994-09-26, § 103.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har fått uppdraget att ta fram Finanspolicy för Kinda
Kommun, vilken härmed presenteras för beslut.
I Finanspolicyn definieras:


mål för finansverksamheten,



organisation och ansvarsfördelning,



ramar och regler för likviditetsförvaltningen inkl in- och utlåning,



hur risker ska hanteras samt



krav på återrapportering.

Finanspolicyn sätter tillsammans med aktuell lagstiftning ramarna för kommunens
finansverksamhet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 141/2019
Förslag till finanspolicy för Kinda kommun , daterat 2019-07-22
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-09
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen
Ekonomi- och kvalitetschef
Akten

Justerandes signatur

8(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-16

Kommunfullmäktige
§ 97

Dnr 2019-00128

Förnyelse av borgensförbindelse för Kommuninvest
Kommunfullmäktiges beslut
Fullmäktige beslutar
Att Kinda kommun bekräftar att ingången borgensförbindelse av den 28 december
2001 (”Borgensförbindelsen”), vari Kinda kommun åtagit sig solidariskt
borgensansvar såsom för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s (publ)
(”Kommuninvest”) förpliktelser, alltjämt gäller samt att Kommuninvest äger
företräda Kinda kommun genom att företa samtliga nödvändiga åtgärder för
ingående och vidmakthållande av borgen enligt Borgensförbindelsen i förhållande
till Kommuninvests nuvarande och blivande borgenärer.
Att Kinda kommun bekräftar att regressavtalet undertecknat av Kinda kommun
den 7 oktober 2011, vari det inbördes ansvaret mellan Kommuninvests
medlemmar regleras för det fall Kommuninvests borgenärer skulle framställa
anspråk gentemot någon eller några av medlemmarna enligt Borgensförbindelsen,
alltjämt gäller.
Att Kinda kommun bekräftar att garantiavtalet undertecknat av Kinda kommun
den 7 oktober 2011, vari Kinda kommun ansvar för Kommuninvests
motpartsexponeringar avseende derivat regleras, alltjämt gäller.
Att utse kommunchef och kommunstyrelsens ordförande att för kommunens
räkning underteckna alla handlingar med anledning av detta beslut.
Sammanfattning
Kommuninvest ekonomisk förenings (”Föreningen”) upplånings- och
utlåningsverksamhet bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget
Kommuninvest i Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). För att Kommuninvest i sin
upplåning ska få bästa möjliga kreditvillkor på lånemarknaden återfinns i
Föreningens stadgar som villkor för medlemskap, att samtliga medlemmar enligt
separat tecknad borgensförbindelse ska ansvara solidariskt såsom för egen skuld
för Kommuninvests samtliga förpliktelser. Samtliga medlemmar har tecknat
borgensförbindelse. Kinda kommun utfärdade sin borgensförbindelse den 28
december 2001 och har bekräftat densamma genom beslut av fullmäktige den 13
december 2010.
Samtliga kommunala borgensförbindelser förvaras hos Kommuninvest. Vid
Kommuninvests upptagande av lån på lånemarknaden presenteras
borgensförbindelserna för långivaren. I den praktiska hanteringen vid företeende
av borgensförbindelser i samband med Kommuninvests upplåning företräder
således Kommuninvest medlemmarna gentemot långivarna.
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Ett borgensåtagande är enligt lag endast giltigt i tio år från den dag då åtagandet
ingicks, alternativt från den dag då borgensåtagandet bekräftats genom beslut av
fullmäktige. Giltighetstiden för Kinda kommuns borgensåtagande kommer således
inom kort att löpa ut. Med hänsyn till att borgensförbindelsen utgör ett av
villkoren för medlemskap i Föreningen och den betydelse borgensförbindelserna
har för Kommuninvests verksamhet är det av mycket stor vikt att Kinda kommun
innan borgensförbindelsens giltighetstid löper ut på nytt fattar ett beslut i
fullmäktige, på det sätt som anges nedan, som bekräftar att borgensförbindelsen
alltjämt är gällande, samt därefter undertecknar en separat sådan bekräftelse av
borgensförbindelsen. När detta har skett har borgensåtagandet förlängts
ytterligare en tioårsperiod.
Samtliga medlemmar har, utöver borgensförbindelsen, tecknat ett separat
regressavtal (”Regressavtalet”) med Kommuninvest samt ett avtal om
medlemmarnas ansvar för Kommuninvests motpartsexponeringar avseende
derivat (”Garantiavtalet”). Även dessa avtal är av avgörande betydelse för
medlemskap i Föreningen samt av stor vikt för Kommuninvests verksamhet. Kinda
kommun undertecknade Regressavtalet den 7 oktober 2011 och Garantiavtalet
den 7 oktober 2011. Även dessa avtal riskerar att bli ogiltiga efter tio år och måste
därför, inom denna tid, bekräftas i enlighet med vad som ovan angivits för
borgensförbindelsen.
För att underlätta för medlemmarna har beslutats att tillämpa ett gemensamt
förfarande för samtliga bekräftelser och att Regressavtalet och Garantiavtalet
således ska bekräftas i samband med borgensförbindelsen. På så sätt måste endast
en bekräftelse göras, som omfattar såväl borgensförbindelsen som avtalen
(”Bekräftelsen”).
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-30
Underlag från Kommuninvest
Beslutet skickas till
Advokatbyrån Lindahl
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen
Revisionen
Akten
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§ 98

Dnr 2019-00094

Fördelning av anslag för medlemskommunerna, revidering av Itsamavtalet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige i Kinda kommun motsätter sig en ändrad beräkningsgrund för
fördelning av anslag och anser att en eventuell ändring förutsätter godkännande i
samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Direktionen har beslutat att anta ändring av Itsam-avtalet punkt 5.1 avseende
fördelning av grundanslag enligt bifogad bilaga samt föreslå medlemskommunerna
att göra detsamma.
Fördelningen av grundersättning per medlemskommun ska fortsättningsvis utgå
från befolkningsmängd. Fördelningsprincipen ska börja gälla från halvårsskiftet
2019.Detta innebär för Kinda kommuns del en fördyring om 582 tkr/år.
Kommunstyrelsen har tidigare gett kommunens representanter i direktionen
direktiv om att verka för att nuvarande finansieringsmodell behålls.
Med hänvisning till kommunens ekonomiska situation och tidigare ingångna avtal
vidhåller Kinda kommun uppfattningen att nuvarande finansieringsmodell ska
behållas. Vidare innebär förändringen en ändring av gällande ITSAM-avtal vilket
bedöms kräva beslut i kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 120/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-18
Fördelning av anslag
Bilaga till ITSAM-avtalet
Förbundsdirektionen § 18/2019
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Andersson (V) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut med
revidering att ”anser” byts ut till ”konstaterar” i beslutet.
Conny Forsberg (S) ställer sig bakom Erik Anderssons (V) revidering.
Beslutsgång
Kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag till beslut med
Erik Anderssons (V) revidering.
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Beslutet skickas till
Kommunalförbundet ITSAM
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ledamot och ersättare i direktionen
Akten
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§ 99

Dnr 2019-00101

Hemställan från vård- och omsorgsnämnden om ställningstagande
angående hantering av placeringskostnader
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att vård- och omsorgsnämndens hemställan är
mottagen och uppmanar nämnden att i första hand sträva efter att placeringar
inom socialtjänsten ska ske på ett så kostnadseffektivt sätt som möjligt. Vad gäller
det budgetöverskridande som ändå kan förväntas uppstå till följd av fler/dyrare
placeringar får detta belasta kommunens resultat för 2019.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att vård- och omsorgsnämnden i samband
med ordinarie månadsrapporter ska redovisa vilka åtgärder nämnden vidtagit för
att minska kostnaderna för placeringar.
Sammanfattning
Äldreomsorgens prognostiserade underskott, -1 596 tkr, har minskat jämfört med
mars beroende på arbete med åtgärdsplaner för att få en budget i balans. 1 000
tkr av detta utgör skillnad mellan budgeterad nyttjandegrad (70 %) och faktisk
nyttjandegrad (64 %) i hemtjänsten. Detta ska korrigeras i budget 2020.
Resterande 596 tkr härrör från mindre intäkter eftersom det finns flera tomma
platser på kommunens särskilda boenden.
Det prognostiserade underskottet på Funktionsstöd och IFO beror på många och
dyra placeringar, vilket utgör en budgetavvikelse på 6 826 tkr. IFO prognostiserar
också budgetavvikelser i form av ökad utbetalning av försörjningsstöd samt ökat
behov av kontaktfamiljer på ungefär 2 000 tkr. Bortsett från placeringar
prognostiserar Funktionsstöds verksamheter ett positivt resultat på 733 tkr. Även
stab och nämnd prognostiserar tillsammans ett positivt resultat på 277 tkr.
Hemsjukvården prognostiserar ett positivt resultat på 300 tkr helår.
Åtgärdsplaner är framtagna för del av underskott som ej härrör
placeringskostnader. Långsiktigt arbete för att motverka antalet placeringar pågår,
men dessa är svårpåverkade kortsiktigt.
Vård- och omsorgsnämnden har begärt att kommunfullmäktige ska ta ställning till
hur underskott i form av placeringskostnader ska hanteras för perioden 2019.
I dagsläget saknas skriftliga principer/styrande dokument gällande hur uppkomna
underskott i kommunens nämnder ska hanteras. Tidigare har dock nämndernas
underskott reglerats mot kommunens resultat och inte genom beviljande av
tilläggsanslag under innevarande år.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 122/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-07
Vård- och omsorgsnämnden § 81/2019
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsförvaltningen
Akten
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§ 100

Dnr 2019-00043

Redovisning av partistöd 2018 samt beslut om utbetalning av partistöd för
2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd 2020 ska ske till samtliga
partier med mandat i kommunfullmäktige i Kinda kommun.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 om nya regler för kommunalt partistöd.
Enligt reglerna ska partistödet utbetalas årligen i förskott, efter beslut i
kommunfullmäktige, om partiet har lämnat en skriftlig redovisning senast 30 april
innevarande år.
Redovisningar har inkommit från samtliga partier.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 137/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-12
Förslag till beslut vid sammanträdet
Veronica Gullbrandsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga partier
Samtliga nämnder
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen
Akten
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§ 101

Dnr 2019-00099

Sammanträdesdagar för kommunfullmäktige 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdesdagar 2020 för
kommunfullmäktige; 20 januari, 17 februari, 16 mars, 20 april, 18 maj, 15 juni, 14
september, 12 oktober, 16 november och 14 december.
Sammanfattning
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1991:900) 6 kap. 18 § samt
kommunstyrelsens reglemente 14 §, fatta beslut om sammanträdesdagar under
verksamhetsåret. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § kommunallag samt 7 §
Arbetsordning för kommunfullmäktige, fatta beslut om sammanträdesdagar under
verksamhetsåret.
Förslaget till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige
har tagits fram av kommunchefen. De föreslagna datumen är framtagna för att få
till ett bra flyt mellan sammanträdena samt för att ekonomi- och måluppföljningen
varje månad ska hinna bli klar och kunna presenteras på kommunstyrelsen så fort
som möjligt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 138/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-12
Sammanträdesdagar KS och KF
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomi- och kvalitetsavdelningen
HR-avdelningen
Utvecklingsavdelning
Förtroendevalda
Akten
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§ 102

Dnr 2019-00123

Konkurrensprövning av näringslivstjänster
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge kommunstyrelsen rätten att besluta om
konkurrensprövning av näringslivstjänster.
Reservation
Anders Lindh (V), Kicki Stridh (V) och Erik Andersson (V) reserverar sig till förmån
för eget förslag till beslut.
Sammanfattning
Konkurrensprövning bedöms vara av principiell beskaffenhet i Kinda kommun,
därför begär kommunstyrelsen om rätten att få möjlighet att konkurrenspröva
näringslivstjänster.
Om kommunstyrelsens får rätt att konkurrenspröva näringslivstjänster så kommer
en upphandling att gå ut. Konkurrensprövningen kommer ske enligt lagen om
offentlig upphandling.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 140/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-07-11
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Erik Andersson (V) yrkar avslag till kommunstyrelsens förslag till beslut.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns två förslag till beslut, dels kommunstyrelsens
förslag till beslut och dels Erik Anderssons (V) förslag om avslag. Ordförande ställer
förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige har beslutat i enlighet
med kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstning begärs. Kommunfullmäktige godkänner omröstningsordningen att de
som röstar för kommunstyrelsens förslag röstar JA och de som röstar för Erik
Anderssons (V) förslag röstar NEJ.
Omröstningsresultat
JA-röster 30
NEJ-röster 3

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
Med 30 JA-röster mot 3 NEJ-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet med
kommunstyrelsens förslag till beslut.
Omröstningar
Närvaro
S Hans Måhagen
S Ing-Britt Andersson Torbjörn Mellgren
S Ulf Johansson Marie Thuresson
S Conny Forsberg
S Else-Marie Frisk
S Göran Ulvan
S Anna Eklund
S Morgan Wass Bo Olsson
M Christer Segerstéen
M Mona Damm
M Anne Bergman Gustavsson
M Göran Lindgren
M Malin Svensson Johan Igheimer
M Gustav Svensson
C Rikard Lindh
C Karin Ekholm Tore Olsson
C Joakim Klasson
- Wolldurf Skallbom
SD Christina Nilsson
SD Christian Nordin Olsson
SD Peter Nilsson
SD Mikael Lindell
SD Marcus Edgar
L Lars Karlsson
L Mikael Österling
L Veronica Gullbrandsson
V Anders Lind
V Kicki Stridh
V Erik Andersson
KD Lena Käcker Johansson
KD Börje Karlsson
LPO Pierre Ländell
LPO David Wenhov
MP Christina Karlsson
C Anders Ljung
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x
x
x
x
x
x
x
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33/35
Beslutet skickas till
Utvecklingsavdelningen
Utvecklingschef
Akten
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§ 102
Nej
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Kommunfullmäktige
§ 103

Dnr 2019-00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
maj 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per maj 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 117/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-07
Budgetuppföljning Kinda kommun maj 2019
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 104

Dnr 2019-00006

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2019-09-16 för kännedom:
Kammarrättens dom i mål nr 9587-18, lagliggetsprövning av beslut den 29
november 2018 avseende byte av lokaler, Kommunalförbundet ITSAM
Även dom i anknytande mål nr 5003-19
Bildningsnämnden § 43/2019
Trafikbokslut 2018
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

20(30)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-16

Kommunfullmäktige
§ 105

Dnr 2019-00077

Svar på motion (SD) om höj- och sänkbar talarstol
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då nuvarande utrustning i
möteslokalen redan idag möjliggör lika möjligheter för ledamöterna att framföra
sitt budskap i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har 2019-05-03 lämnat in en motion
om att Kinda kommun inhandlar en höj- och sänkbar talarstol med integrerad
mikrofon, skiva som kan snedställas och eventuellt plats för dator.
Motionens intentioner om att möjliggöra för samtliga ledamöter att oavsett fysiska
förutsättningar att framföra sitt budskap är mycket viktiga utifrån ett demokratiskt
perspektiv. Kommunfullmäktige ska liksom övriga kommunala verksamheter och
funktioner vara tillgängligt för alla och på lika villkor.
I Kommunfullmäktiges nuvarande möteslokal Leoparden finns idag istället för
talarstol ett ståbord som kan justeras i höjd om så behövs. Det finns även både ett
headset och en handmikrofon om någon ledamot eller annan medverkande önskar
framföra sitt budskap stående eller sittande. Givetvis är det viktigt att inredning,
teknik och utrustning i lokalen även är lämplig för eventuella ledamöter eller
övriga med någon form av funktionsvariation. Den talarstol som idag finns i lokalen
används normalt sett inte vid kommunfullmäktiges sammanträden och överlag får
en talarstol av traditionellt utförande idag anses som otidsenlig. Utifrån från detta
föreslås att motionen avslås.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 123/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019-06-03
Motion, inlämnad 2019-05-03
Beslutet skickas till
Motionställaren
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 106

Dnr 2019-00140

Ny motion (SD) om äldremottagning på den planerade vårdcentralen i
Kinda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har 2019-09-05 lämnat in en motion
om att kommunledningen aktivt arbetar för de äldre i Kinda genom att i nära
samarbete med Region Östergötland försöka få till stånd en äldremottagning i den
nya vårdcentral som ska byggas i Kinda kommun.
Beslutsunderlag
Motion, inkom 2019-09-05
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 107

Dnr 2019-00132

Avsägelse från uppdrag som vice ordförande i bildningsnämnden och
ledamot i kommunfullmäktige (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Ulf Johansson (S) har inkommit med en avsägelse 2019-08-14 från uppdrag som
vice ordförande samt ledamot i bildningsnämnden.
Ulf Johansson (S) har inkommit med en komplettering till avsägelsen 2019-09-12
från uppdrag som ledamot i fullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkom 2019-08-14
Komplettering, inkom 2019-09-12
Beslutet skickas till
Den avsagda
Bildningsnämnden
Länsstyrelsen
Akten

Justerandes signatur
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§ 108

Dnr 2019-00137

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Sammanfattning
Annelie Striem (SD) har inkommit med en avsägelse 2019-09-05 gällande samtliga
politiska uppdrag i Kinda kommun.
Annelie Striem (SD) har uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden samt
ersättare i vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkom 2019-09-05
Beslutet skickas till
Den avsagda
Vård- och omsorgsnämnden
Vård- och omsorgsnämndens arbetsutskott
Akten

Justerandes signatur
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§ 109

Dnr 2019-00120

Avsägelse från uppdrag som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Sammanfattning
Sigge Bergqvist (SD) har inkommit med en avsägelse 2019-06-29 från uppdraget
som ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkom 2019-06-29
Beslutet skickas till
Den avsagda
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 110

Dnr 2019-00136

Val av ledamot samt 1:e vice ordförande i bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Göran Ulvan (S) till ledamot och tillika 1:e
vice ordförande i bildningsnämnden.
Sammanfattning
Ulf Johansson (S) har i skrivelse meddelat att han avsäger sig samtliga sina politiska
uppdrag i Kinda kommun. Ulf Johansson (S) har bland annat varit 1:e vice
ordförande i bildningsnämnden.
Enligt gällande arbetsordning i Kinda kommun ska kommunfullmäktiges
valberedning bereda fyllnadsval som rör presidierna i styrelsen, nämnderna och
kommunfullmäktige. Valberedningen har sammanträtt och lämnat förslag i
ärendet. Valberedningens förslag föredras av dess vice ordförande Anne Bergman
Gustavsson (M). Valberedningens förslag är att utse Göran Ulvan (S) till ledamot
och 1:e vice ordförande i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning § 4/2019
Beslutet skickas till
Den valda
Bildningsnämnden
Akten

Justerandes signatur
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§ 111

Dnr 2019-00145

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Wolldurf Skallbom (-) till ersättare i vård- och
omsorgsnämnden.
Sammanfattning
Annelie Striem (SD) har i en skrivelse avsagt sig samtliga uppdrag i Kinda kommun.
Annelie Striem (SD) har varit ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår vid sammanträdet att Wolldurf Skallbom (-)
utses till ersättare i vård- och omsorgsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valda
Vård- och omsorgsnämnden
Akten

Justerandes signatur
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Kommunfullmäktige
§ 112

Dnr 2019-00146

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Torbjörn Mellgren (S) till ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Magnus Lidén (S) har avsagt sig samtliga politiska uppdrag i Kinda kommun.
Magnus Lidén (S) har bland annat varit ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) föreslår vid sammanträdet att Torbjörn Mellgren (S) utses till
ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valda
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes signatur
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§ 113

Dnr 2019-00030

Interpellation (V) till vård- och omsorgsnämndens ordförande angående
personalpolitik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av vård- och
omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Anders Lindh (V) har lämnat in en interpellation ställd till
vård- och omsorgsnämndens ordförande Lar Karlsson (L) gällande
personalpolitiken i förvaltningen.
Lars Karlsson (L) har inför fullmäktige lämnat ett skriftligt svar som redovisas på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation, inkom 2019-09-13
Interpellation, inkom 2019-09-01
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten

Justerandes signatur
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§ 114

Dnr 2019-00142

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande angående
arbetsmarknadspolitik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Anders Lindh (L) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) gällande kommunens
arbetsmarknadspolitik.
Conny Forsberg (S) har inför fullmäktige lämnat ett skriftligt svar som redovisas på
sammanträdet.
Beslutsunderlag
Svar på interpellation, inkom 2019-09-01
Interpellation, inkom 2019-09-13
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten

Justerandes signatur
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