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Sammanträdesdatum

2020‐01‐20
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Leoparden, Kisa, klockan 18:00‐19:38
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Ledamöter
Se särskild närvarolista.
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Närvarolista
Beslutande
Ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Anders Ljung (C), Ordförande
Ing‐Britt Andersson (S), 1:e vice ordförande
Göran Lindgren (M), 2:e vice ordförande
Christer Segerstéen (M)
Mona Damm (M)
Gustav Svensson (M)
Anne Bergman Gustafsson (M)
Malin Svensson (M)
Rickard Lindh (C)
Karin Ekholm (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)
Torbjörn Mellgren (S)
Anders Lindh (V)
Erik Andersson (V)
Christian Nordin Olsson (SD)
Peter Nilsson (SD)
Mikael Lindell (SD)
Pierre Ländell (LPO)
David Wenhov (LPO)
Emil Turesson (S) för Morgan Wass (S)
Sigge Bergqvist (SD) för Christina Nilsson (SD)
Mats Åsenfalk (SD) för Marcus Edgar (SD)
Maj‐Viol Thostrup (V) för Kicki Stridh (V)
1 vakant plats för (MP)

Övriga närvarande
Tjänstemän

Justerandes signatur

Jennie Blomberg, ekonomi‐ och kvalitetschef § 3
Eva Hulth, områdeschef, vård‐ och omsorgsförvaltningen § 3
Karl‐Erik Eriksson, rektor Kinda lärcentrum, bildningsförvaltningen § 3
Ida Härnström, projektledare, samhällsbyggnadsförvaltningen § 3
Märit Björk, fritidsgårdsföreståndare, bildningsförvaltningen § 3
Margrit Hensler, kvalitetsutvecklare, vård‐ och omsorgsförvaltningen § 3
Carlijn Truijen, verksamhetschef hemtjänst, vård‐ och omsorgsförvaltningen § 3
Sergei Sorokin, kommunchef
Mattias Nilsson, utvecklingschef
Johan Sandell, kommunsekreterare
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§1

Dnr 2020‐00008

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020‐01‐20 för kännedom:
Namninsamling angående daglig verksamhet vid Kindagårds café och matsal – 568
underskrifter
Inbjudan till uppmärksammande av Förintelsens minnesdag måndagen den 27
januari 2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐01‐13
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§2

Dnr 46250

Ny kommunchef
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Den nytillträdda kommunchefen Sergei Sorokin presenterar sig för
kommunfullmäktige.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur

5(18)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020‐01‐20

Kommunfullmäktige
§3

Dnr 46919

Förbättringsvernissage
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Ekonomi‐ och kvalitetschef Jennie Blomberg tillsammans med chefer/företrädare
för olika kommunala verksamheter redovisar vidtagna förbättringsåtgärder.
De förbättringar som redovisas inför kommunfullmäktige är:


Hemtjänstens förbättringsresa



Rutin för referensgrupp för utvärdering av större byggentreprenader



Lärling på jobbet



Pulsprojektet ”Ta pulsen på Kinda”



Processkartläggning korttidsbeslut utanför kontorstid



Öppettider fritidsgården

Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§4

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
november 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per november 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 § 6/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐12‐23
Månadsrapport November 2019
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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§5

Dnr 2019‐00210

Förändrad firmateckning med anledning av ny kommunchef
Kommunfullmäktiges beslut
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 L. Sorokin, vad
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar.
Vid kommunchefs förfall ska ekonomi‐ och kvalitetschef Jennie Blomberg träda i
dennes ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand
träder utvecklingschef Mattias Nilsson in och kontrasignerar ovanstående
handlingar. I tredje hand träder ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar
ovanstående handlingar.
Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Sergei L. Sorokin vad
gäller låne‐ och borgensförbindelser.
Vid kommunchefs förfall ska ekonomi‐ och kvalitetschef Jennie Blomberg träda i
hans ställe vad gäller kontrasignering av låne‐ och borgensförbindelser. I andra
hand träder ekonom Rebecka Bank in för kontrasignering av låne‐ och
borgensförbindelser.
Beslutet gäller från och med kommunfullmäktiges beslut och ersätter tidigare
beslut av KF 2019‐10‐14, § 121, som därmed upphör att gälla.
Sammanfattning
Rekrytering av ny kommunchef har nu slutförts och med anledning av detta finns
ett behov att uppdatera beslutet om tecknande av kommunens firma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 13/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐12‐23
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Firmatecknarna
Samtliga förvaltningar
Ekonomiavdelningen

Justerandes signatur
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Kommunrevisionen
Akten
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§6

Dnr 2019‐00206

Riktlinjer och taxa för tomtkö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva riktlinjer för tomtanvisning fastställda av
kommunfullmäktige 1978‐04‐27, § 46.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att komplettera 2020 års taxor och avgifter
avseende Anmälnings‐ och årsavgift enligt Riktlinjer för tomtkö 2019.
Sammanfattning
Kommunens första dokumenterade och idag kända riktlinjer för tomtanvisning är
från 1978. Det avsåg regler för kommunens tomtkö för åretruntboende och
fastställdes av kommunfullmäktige 1978‐04‐27.
Efter att det i några år inte fanns någon större aktivitet kring tomtköanvisning och
verksamheten i princip var nedlagd återupptogs kösystemet kring 2017 men några
nya riktlinjer togs inte fram då. Sedan den nya uppstarten 2017 har riktlinjerna
från 1978 tillämpats endast i utvalda delar. Viss oklarhet råder för närvarande
kring huruvida dem gamla reglerna från 1978 ska tillämpas fullt ut idag. Reglerna
är inaktuella i vissa delar och dessutom gammalmodiga, till exempel genom att det
hänvisas till kommunens dåvarande organisation, e‐postadress fanns inte som
kommunikationsverktyg och det hänvisades till pappersblanketter samt att endast
villkoren kring hur reglerna förhåller sig till äkta makar anges, sambo nämns inte.
Förvaltningen föreslår därför att riktlinjer för tomtkö i modern utformning
fastställs och att dessa revideras vid behov. Behovet kan uppstå av olika
anledningar, ändrad lagstiftning eller trender i samhället.
Av kommunfullmäktige 2019‐11‐11 antagna taxor och avgifter för 2020 innehåller
ingen uppgift om anmälnings‐ och årsavgift för tomtkön. Inte heller årsavgiften
från reglerna 1978 är med i 2020 års antagna taxor och avgifter. Därför behöver
samhällsbyggnadsnämnden föreslå till kommunfullmäktige att snarast möjligt
komplettera 2020 års taxor och avgifter med tomtköavgiften.
För att skapa ordning och reda i fortsatt hantering av tomtkön är förvaltningens
förslag att riktlinjerna börjar tillämpas från och med 2020‐01‐01 eller så snart
kommunfullmäktige har tagit beslut om anmälnings‐ och årsavgiften. Till dess att
det är klart hanteras tomtkön så som det har gjorts sedan 2017, dvs av
förvaltningen, med tolkning av 1978 års regler.
När samhällsbyggnadsnämndens och kommunfullmäktiges beslut har vunnit laga
kraft kommer förvaltningen att informera de som står i tomtkön idag. De kommer
att ges möjlighet att ta ställning till att fortsätta stå kvar i kommunens tomtkö eller
lämna den. Den som väljer att stå kvar i tomtkön kommer att få underlag för
betalning av anmälnings‐ och årsavgiften. För den som väljer att fortsätta vara kvar
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i tomtkön kommer kötiden att räknas totalt, inklusive tid fram till det datum att
tomtkön förnyas enligt de nya riktlinjerna. Det innebär att ingen som har stått i
tomtkön kommer att förlora upparbetad kötid.
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 231/2019 beslutat att godkänna Riktlinjer för
tomtkö 2019 under förutsättning att kommunfullmäktige upphäver de tidigare
riktlinjerna antagna av kommunfullmäktige 1978‐04‐27, § 46.
Riktlinjer antas enligt gällande ordning i Kinda kommun av styrelse/nämnd men då
de tidigare riktlinjerna antagits av kommunfullmäktige behöver fullmäktige fatta
beslut om att upphäva dessa.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade vidare att föreslå kommunfullmäktige att
upphäva riktlinjer för tomtanvisning fastställda av kommunfullmäktige 1978‐04‐27,
§ 46.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade också om att föreslå kommunfullmäktige
att komplettera 2020 års taxor och avgifter avseende Anmälnings‐ och årsavgift
enligt Riktlinjer för tomtkö 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 11/2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 231/2019
Tjänsteskrivelse 2019‐11‐25
Riktlinjer för tomtkö 2019
Regler för kommunens tomtkö avseende åretruntboende 1978‐04‐27
Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Staben, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Plan‐ och bygg, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Justerandes signatur
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§7

Dnr 2019‐00207

Taxor och avgifter 2020, komplettering avseende fiberanslutning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att korrigera taxan för år 2020 gällande
anslutningsavgiften till fibernät för återetablering/standardanslutning.
Sammanfattning
Vid framtagande av taxan som lades fram för beslut 2019‐09‐24 användes den
information som fanns tillgänglig vid tillfället. Efter det har ITSAM och
samhällsbyggnadsförvaltningen gjort översyn av beräkningarna och slutsatsen är
att tidigare information om taxa för återetablering/standardanslutning behöver
revideras.
Målet med taxan är att kommunen ska få täckning för kommunens självkostnader i
samband med återetablering/standardanslutning. Kommunens IT‐budget som
samhällsbyggnadsnämnden har blivit tilldelad bygger på plus/minus noll varför
kommunen behöver få täckning av sina självkostnader.
Kostnader för en fiberanslutning består av bland annat fiberblåsning, inmätning
och utsättning som Metria utför, slang och ITSAMs projektledning.
En korrigering av taxan innebär att anslutningsavgiften för 2020 blir 15 072 kronor
exklusive moms istället för 10 500 kronor exklusive moms.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 10/2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 232/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐11‐27
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunalförbundet ITSAM
Staben, Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten

Justerandes signatur
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§8

Dnr 2019‐00204

Policy för hantering av personuppgifter
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige antar Policy för hantering av personuppgifter.
Sammanfattning
EU:s dataskyddsförordning (679/2016) gäller som lag i Sverige från och med
den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Från och
med samma datum har Sverige har även en ny dataskyddslag. Den nya
dataskyddslagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning på övergripande
nivå.
Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges
skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på
ökad dokumentation.
I kommunen hanteras en mängd personuppgifter och
det behöver säkerställas att kommunens hantering är i enlighet med gällande
lagstiftning.
Med detta kommunövergripande styrdokument sätts de ramar verksamheterna
behöver iaktta vid personuppgiftshantering. Detta styrdokument ska kompletteras
av rutiner som på ett mer detaljerat sätt stödjer verksamheterna i de processer
och hanteringsfrågor som uppkommer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 12/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐12‐11
Förslag till Policy för hantering av personuppgifter
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunkansliet Dataskyddsombudet/ITSAM
Akten
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§9

Dnr 2020‐00012

Interpellation (V) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael
Österling (L) om villatomter i Horn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2020‐01‐13 lämnat in en
interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael
Österling (L) gällande villatomter i Horn.
I interpellationen ställs frågor kring om samhällsbyggnadsnämnden avser ta upp
ärendet om exploatera även resterande tomter vid Åsundavägen i Horn. Detta mot
bakgrund av Moderaternas ställningstagande i frågan.
Samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L) har
inför kommunfullmäktiges sammanträde lämnat ett skriftligt svar enligt nedan
som också redovisas på sammanträdet.
För det första vill jag påpeka att Kinda kommun inte har obegränsat med
exploateringsresurser och därför handlar inte denna prioritering enbart om rena
investeringsmedel.
”Nämnden fattade beslutet att exploatera området efter en princip som följer god
ekonomisk hushållning och självfinansieringsprincipen som är beslutad av
fullmäktige i Investeringsstrategin. Enligt kommunallagen får vi inte investera
skattemedel för att gynna enskild, om det är vad Vänsterpartiet förordar så får det
stå för dem men jag kan inte tänka mig att det skulle få stöd i Koalitionen.
En intressant reflektion är hur det kommer sig att Erik och Vänsterpartiet endast
visar intresse för exploatering i Horn och inte överhuvudtaget berör att vi saknar
tomter i övriga kommunen.”
Av svaret framgår också svar på interpellationsställarens frågor om
tidsplan, budget och process som gäller kring en eventuell exploatering av
dessa tomter.
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020‐01‐13
Svar på interpellation, inkommen 2020‐01‐17
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten

Justerandes signatur
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§ 10

Dnr 2020‐00002

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen i Östergötland
om ny sammanräkning avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Karin Almlöf (S) har i skrivelse inkommen 2020‐01‐06 avsagt sig samtliga sina
politiska uppdrag i Kinda kommun.
Karin Almlöf (S) har uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige och som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2020‐01‐06
Beslutet skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen i Östergötland
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten

Justerandes signatur
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§ 11

Dnr 2020‐00017

Val av ersättare i styrelsen för Stiftelsen Kindahus (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Ingela Brixlin (S) till ersättare i styrelsen för
Stiftelsen Kindahus.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Evert Johansson (S) avseende
uppdraget som ersättare i styrelsen för Stiftelsen Kindahus.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ing‐Britt Andersson (S) föreslår att Ingela Brixlin (S) utses till ersättare i styrelsen
för Stiftelsen Kindahus.
Beslutet skickas till
Den valde
Stiftelsen Kindahus
Kommunkansliet
Akten
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§ 12

Dnr 2020‐00016

Ändring i inkallelseordning till styrelse och nämnder (LPO)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastställa följande inkallelseordning för
kommunstyrelse och nämnder under resterande del av mandatperioden
2019‐2022.
För ledamot tillhörande parti inträder ersättare enligt följande
parti

ordning

S

S C L LPO V KD M MP SD

C

C L S LPO M KD MP V SD

L

L C S LPO M MP KD V SD

LPO

LPO M SD KD V S C L MP

M

M KD SD MP V S L C LPO

SD

SD M KD C L S LPO V MP

V

V MP S C L LPO KD M SD

KD

KD M MP LPO S L C V SD

MP

MP V L C M S KD LPO SD

Sammanfattning
Enligt 6 kap. 16 § Kommunallagen ska fullmäktige, om ersättarna inte utses
proportionellt, besluta i vilken ordning dessa ska tjänstgöra.
Kommunfullmäktige har i beslut § 160/2018 fastställt inkallelseordningen till
styrelser och nämnder för mandatperioden 2019‐2022.
Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige initieras ett ärende om en
ändring i inkallelseordningen.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Pierre Ländell (LPO) föreslår att inkallelseordningen för LPO ska fastställas enligt
följande:
parti

ordning

LPO

LPO M SD KD V S C L MP

Beslutet skickas till
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Kommunstyrelsen och nämnderna
Partierna i kommunfullmäktige
Akten
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