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§ 130

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:
Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av
överförmyndaren i Kinda kommun
Namninsamling tillagningsköket i Horn – 181 stycken underskrifter
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐11‐04
Inspektionsprotokoll
Beslutet skickas till
Akten
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§ 131

Dnr 46221

Uppföljning investeringar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsförvaltningens förvaltningschef Bita Almasian informerar om
aktuella investeringsprojekt.
Följande projekt berörs i presentationen:


Rimforsa skola och förskola



Räddningsstation



Hackel aktivitetsområde



Vattenverket



Bäckskolans gymnastiksal



Utegym



Kisa centrum

Beslutet skickas till
Akten
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§ 132

Dnr 2019‐00170

Effektivisering av lokalutnyttjande ‐ Verksamhetsförändringar Stjärnebo
och Kindagård
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning.
Sammanfattning
Samhällsbyggnadsnämnden fick av fullmäktige i uppdrag att effektivisera
kommunens lokalutnyttjande. Enligt kommunfullmäktiges beslut ska i första hand
kommunkoncernens befintliga lokaler utnyttjas, enligt § 79/2019.
Bildningsnämnden har behov av lokaler för att samla förvaltningens verksamheter.
Verksamhet inom arbetsmarknadsområdet (AMI som upphör som enhet vid
årsskiftet) har tidigare bedrivits i olika lokaler, Bönan i Leoparden (gamla Folkets
hus) och delar av Stjärnebo. Kinda Lärcentrum har behov av lokaler där de olika
verksamheterna inklusive Öppen förskola kan samordnas. Det befintliga avtalet
med extern fastighetsägare där Kinda Lärcentrum har sin verksamhet går ut 2020‐
12‐31. Öppen förskola bedriver i dagsläget sin verksamhet i Tingshuset. Det
bedöms finnas samordningsmöjligheter med att förlägga dessa verksamheter på
ett och samma ställe.
Vård‐ och omsorgsnämndens verksamhet Kindagårds café är en för kommunen
viktig verksamhet för vilken bemanning och övrigt resursbehov behöver lösas på
ett hållbart sätt. För vård‐ och omsorgsnämndens verksamheter hemsjukvård och
hemtjänsten som drivs på Kindagård samt myndighetsutövningen och öppenvård i
egen regi som bedrivs i Stjärnebo, bedöms det finnas samordningsmöjligheter.
Dessa verksamheter skulle med fördel kunna finnas närmare varandra och i
samma lokaler.
Utifrån detta har förvaltningarna undersökt tre olika alternativ där samtliga fyra
förvaltningar förespråkar alternativ 1, utifrån att det möjliggör helhetslösning av
kommunens verksamheter oavsett nämndtillhörighet.
I detta förslag har även hänsyn tagits till dagens och framtidens samarbete med
regionen. Kommunens ambition och vilja är att förstärka och utveckla samarbetet
med regionen. Den föreslagna samlokaliseringen av kommunens vård‐ och
omsorgsverksamheter underlättar samarbetet med regionen.
Alternativ 1
Alternativet som förespråkas innebär att vård‐ och omsorgsnämndens
verksamheter hemsjukvård, hemtjänst, myndighetsutövning och öppen vård i egen
regi lokaliseras till Stjärnebo, i de delar av beståndet som idag disponeras av
bildningsnämnden samt en outnyttjad källardel. Det innebär att
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bildningsnämndens verksamheter inom Kinda lärcentrum och öppen förskola
lokaliseras till Kindagård. Vård‐ och omsorgsnämnden skulle ha lokaler för
seniorverksamhet och dagverksamhet på Kindagård.
Denna verksamhetsförändring skulle innebära samordningsvinster för
bildningsnämnden och vård‐ och omsorgsnämnden. Kindagård skulle utvecklas till
en samlingspunkt omfattande café och matservering för äldre, studerande,
deltagare och andra besökare till bland annat öppen förskolan. Café Kindagård
skulle dessutom kunna ha öppet varje vardag och driftas av deltagare i
bildningsnämndens olika projekt och verksamhet. Vård‐ och omsorgsnämndens
dagverksamhet Blåklinten samt Seniorverksamheten blir kvar på Kindagård.
Seniorverksamhet, dagverksamheten Blåklinten, kommunala vuxenstudier,
arbetsmarknadsinsatser, öppen förskola och integrationsarbete skulle finnas på ett
och samma ställe på Kindagård.
För vård‐ och omsorgsnämndens del skulle samordningsvinsten bestå i att
hemtjänst, hemsjukvård, myndighetsutövning och öppen vård i egen regi skulle
vara lokaliserade på ett och samma ställe.
Möjlighet till samordning är en del i detta men det skulle även innebära att
kommunens egna lokaler nyttjas mer effektivt. Alternativ 1 förespråkar en
helhetslösning som syftar dels till att stärka kommunens arbete med social
hållbarhet för kommuninvånare, äldreomsorgen, studerande och deltagare i olika
arbetsmarknadsåtgärder med fler och dels effektivisera lokalutnyttjandet och
personalresurser för att på så vis bidra till ekonomisk hållbarhet.
Total driftkostnad för alternativ 1 är 3 845 tkr/år. Det totala nyttjandet av yta
uppgår till 2 300 kvm i Kindahus och kommunens egna lokaler. Det blir även kvar
850 kvm i kommunens egna lokaler kvar att nyttja till annat, då den gamla delen
på Stjärnebo inte tas i anspråk.
Alternativ 2
Alternativ 2 innebär att Kinda lärcentrum flyttar ut från de externa lokalerna till
Stjärnebo där man tar i anspråk både de nya och de gamla delarna. Det innebär att
kommunala vuxenstudier, arbetsmarknad‐ och integrationsarbete skulle finnas på
ett och samma ställe i Stjärnebo. Däremot skulle det inte ske någon effektivisering
av lokalutnyttjande på Kindagård och bemanning och resurser till Café Kindagård
blir därmed en kvarstående fråga för vård‐ och omsorgsnämnden att lösa. Vård‐
och omsorgsförvaltningens verksamheter skulle däremot inte behöva flytta och
kommunens egna lokaler utnyttjas fullt ut.
Total driftkostnad för alternativ 2 är 3 854 tkr/år. Det totala nyttjandet av yta
uppgår till 2 850 kvm i Kindahus och kommunens egna lokaler. Alternativet
innebär att det inte finns några ytor kvar att använda till annat, då den gamla
delen på Stjärnebo tas i anspråk.
Alternativ 0
Alternativ 0 är dagens lösning och innebär att hyreskontraktet med den externa
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fastighetsägaren förlängs och varken vård‐ och omsorgsnämnden eller
bildningsnämnden behöver eller kan flytta sina verksamheter från Stjärnebo eller
Kindagård. Däremot behöver fortfarande Kinda Lärcentrum projektytor i
Leoparden vilket innebär ett större antal kvm ytor och spridning av
personalresurser på flera lokaler.
Total driftkostnad för alternativ 0 är 4 615 tkr/år. Det totala nyttjandet av yta
uppgår till 3 161 kvm i Kindahus och extern fastighetsägares lokaler.
Bedömning
Samtliga fyra förvaltningar förespråkar alternativ 1 utifrån att det möjliggör
helhetslösning av kommunens verksamheter oavsett nämndtillhörighet.
Helhetslösningen syftar dels till att stärka kommunens arbete med social
hållbarhet för kommuninvånare, äldreomsorgen, studerande och deltagare i olika
arbetsmarknadsåtgärder och dels effektivisera lokalutnyttjandet och
personalresurser för att på så vis bidra till ekonomisk hållbarhet.
Utifrån denna bedömning om alternativ 1 behövs det tecknas tilläggsavtal till
befintligt hyresavtal med Kindahus för att göra verksamhetsanpassningar på
Kindagård. Ett starttillstånd behöver beviljas för verksamhetsanpassningarna på
Stjärnebo. Investeringen beräknas uppgå till 3 300 tkr och finns budgeterade i
investeringsplanen under Verksamhetsanpassningar i egna lokaler. Den ökade
hyran på Kindagård och kapitaltjänst på Stjärnebo täcks av att det blir pengar över
när hyresavtalet med den externa fastighetsägaren sägs upp.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att uppdra åt
samhällsbyggnadsnämnden att effektivisera kommunkoncernens lokaler utifrån
alternativ 1. Vidare föreslår kommunstyrelsen kommunfullmäktige att besluta att
bevilja starttillstånd för verksamhetsanpassningar på Stjärnebo.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 186/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐16 med kalkyl
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) föreslår att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
ytterligare beredning.
Beslutsgång
Ordförande finner att det finns ett yrkande om återremiss och ställer därför frågan
om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner att
kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 133

Dnr 46196

Föredragning av revisorernas utlåtande över delårsrapport tertial 2, 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Kommunrevisionens ordförande Björn Hoflund (M) föredrar revisorernas utlåtande
över kommunens delårsrapport per tertial 2 2019.
Beslutsunderlag
Revisorernas utlåtande och granskningsrapport
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Akten
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§ 134

Dnr 2019‐00156

Delårsrapport för Kinda kommun tertial 2, 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för tertial 2 år 2019.
Sammanfattning
Kommunen är enligt lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skyldig att
minst en gång per år avge delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens eller landstingets
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.
Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för tertial 2 2019 med prognos
för helåret 2019. Förvaltningarna har upprättat delårsrapport för sin respektive
verksamhet.
Föredragning av delårsrapporten för kommunfullmäktiges ledamöter skedde vid
kommunfullmäktiges föregående sammanträde men vid kvällens sammanträde
närvarar ekonomichef Jennie Blomberg för att svara på frågor.
Vid kommunfullmäktiges sammanträde redogör också kommunstyrelsens
ordförande Conny Forsberg (S) för avvikelserna vad gäller personalkostnader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 195/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐07
Delårsrapport för tertial 2 2019
Granskningsrapport
Revisorernas bedömning
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Samtliga förvaltningen
Kommunrevisionen
Akten
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§ 135

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
september 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per september 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 § 184/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐21
Månadsrapport september
Åtgärdsplaner
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 136

Dnr 2019‐00130

Taxor och avgifter 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta taxor och avgifter för 2020 enligt de förslag
som lämnats av kommunstyrelsen och nämnderna.
Reservation/Protokollsanteckning
Erik Andersson (V), Kicki Stridh (V), Anders Lind (V) och Margareta Holm (MP)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Kommunernas rätt att ta ut avgifter för tjänster och nyttigheter som kommunen
tillhandahåller följer av kommunallagen 8 kap. 3 b §.
Kommunstyrelse och nämnder har lämnat förslag till taxor och avgifter för 2020.
I underlaget finns föregående års taxor angivna och därutöver finns även en
sammanfattning över större förändringar.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 182/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐01
Förslag till taxor och avgifter 2020
Förslag till beslut vid sammanträdet
Göran Ulvan (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (V) med instämmande av Margareta Holm (MP) yrkar taxorna för
kulturskolan ska vara oförändrade.
Erik Andersson (V) med instämmande av Margareta Holm (MP) yrkar även att
avfallstaxorna ska omarbetas. De nya taxorna ska skapa ekonomiska incitament för
abonnenter att slänga mindre avfall. I dagsläget betalar en abonnent med ett stort
avfallskärl mindre per kastad mängd sopor än en med ett litet. Med ett omvänt
förhållande blir det ekonomiskt lönsamt att ha ett mindre sopkärl. Det bör leda till
att fler väljer detta och mindre mängd sopor slängs i hushållsavfallet.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion i ärendet att det utöver
kommunstyrelsens förslag finns två tilläggs‐/ändringsyrkanden. Ordförande ställer
för vardera yrkande frågan om yrkandena ska bifallas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att avslå båda yrkandena.
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Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 137

Dnr 2019‐00074

Ändring av förbundsordning kommunalförbundet ITSAM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna föreslagen ändring avseende § 9 i
förbundsordningen för kommunalförbundet ITSAM.
Sammanfattning
Direktionen beslutade 2019‐02‐26 att anta föreslagna ändring avseende § 9 i
förbundsordningen. Den föreslagna ändringen är en harmonisering med
kommunallagen, då dagens förbundsordning utgår ifrån en fysisk anslagstavla.
En ändring i förbundsordningen förutsätter att samtliga medlemskommuners
fullmäktige godkänner den föreslagna ändringen.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐09‐30
Direktionen § 7/2019
Förslag på revidering förbundsordning
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunalförbundet ITSAM
Kommunkansliet
Akten
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§ 138

Dnr 2019‐00174

Inriktningsbeslut om utträde ur Kommunalförbundet ITSAM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om ett inriktningsbeslut om att lämna
kommunalförbundet ITSAM.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att ge kommunfullmäktiges presidium i
uppgift att med övriga ägare till ITSAM föra dialog om utträdesvillkor.
Reservation/Protokollsanteckning
Christer Segerstéen, Göran Lindgren, Mona Damm, Anne Bergman Gustavsson och
Gustav Svensson (samtliga M) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget
yrkande med följande motivering:
"Vi reserverar oss mot beslutspunkten "Inriktningsbeslut att lämna
Kommunalförbundet ITSAM. Ge KF presidium i uppgift att med övriga ägare till
ITSAM föra dialog om utträdesvillkoren."
Vårt förslag är att ärendet återremitteras till Kommunstyrelsen för beredning.
Analysen skall gälla vilken typ av IT‐lösning Kinda kommun skall ha i framtiden.
Förutom användbarhet, skall även de juridiska och ekonomiska aspekterna synas.
Vi menar att man börjar i fel ända. Medborgarnyttan skall vara styrande. När vi vet
vad vi vill, har en tydlig plan för alternativlösning för kommunens IT‐drift och haft
en dialog med berörda parter, då är det dags att ta nästa steg.
Sammanfattning
I enlighet med vårt styrdokument Utveckling Kinda föreslår vi en förändring som
på sikt kommer att ge Kinda kommun och dess verksamheter en nödvändig och
bättre möjlighet att styra den egna IT‐utvecklingen. En omvärldsanalys visar att allt
fler kommuner och myndigheter inser nödvändigheten i att själva äga sin IT‐
utveckling istället för att uppdraget ligger hos en separat organisation. Idag är
teknik så integrerat i våra kommunala dagliga verksamheter att vi behöver ha full
rådighet över vår egen verksamhetsutveckling.
Tanken med kommunalförbundet ITSAM var i grunden god och något som vuxit
fram under de senaste 20 åren. Vår IT‐utveckling begränsas tyvärr av den
samverkansform som idag gäller. Att en extern organisation kan sköta IT‐driften
och vara partner i den nödvändiga verksamhetsutvecklingen ser vi som självklar. Vi
ser att näringslivet idag kan ge oss en annan typ av partnerskap som ger oss full
kontroll och helt andra förutsättningar för uppföljning och kvalitetssäkring än vad
som idag finns via kommunalförbundet. Verksamhetssamverkan med andra
kommuner och organisationer är inte avhängigt kommunens IT‐driftpartner, det
ligger på verksamhetsnivå.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 181/2019
Förslag till beslut, daterat 2019‐10‐21
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christer Segerstéen (M) yrkar att ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för
beredning.
"Analysen skall gälla vilken typ av IT‐lösning Kinda kommun skall ha i framtiden.
Förutom användbarhet, skall även de juridiska och ekonomiska aspekterna synas
samt dialog genomförts med berörda parter. "
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad debatt att det utöver kommunstyrelsens förslag
finns ett yrkande från Christer Segerstéen (M) om återremiss. Ordförande ställer
därför frågan om ärendet ska avgöras idag eller återremitteras. Ordförande finner
att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag varpå
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Kommunchef
Akten
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§ 139

Dnr 2019‐00143

Reglemente för Överförmyndare i Samverkan ÖVIS
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att anta nytt reglemente för
överförmyndaren att gälla från och med 2020‐01‐01.
Sammanfattning
Överförmyndaren i kommunerna Vimmerby, Åtvidaberg, Kinda och Ydre
samverkar genom avtal, på det sätt att Vimmerby kommun utför
överförmyndarverksamheten för alla fyra kommunerna. Verksamheten heter
Överförmyndare i Samverkan (ÖVIS).
Kommunstyrelseförvaltningen i Vimmerby har tagit fram ett förslag till nytt
reglemente för ÖVIS. Det nya förslaget innehåller utökat uppdrag angående bland
annat långsiktig planering och strategisk utveckling av verksamheten. Reglemente
för ÖVIS antas av respektive kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 177/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐09‐26
Nytt reglemente ÖVIS
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Överförmyndare i Samverkan
Överförmyndaren
Kansliavdelningen
Akten
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§ 140

Dnr 2019‐00144

Förändrad organisation för kommunens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att upphäva reglemente för Kinda kommuns ANDTS‐
och brottsförebyggande råd antaget av kommunfullmäktige § 50/2018‐05‐07.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna förslag till ny organisation för
kommunens brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete.
Sammanfattning
Kinda kommun är totalt sett en trygg och säker kommun att leva och verka i. I
Utveckling Kinda ingår ökad trygghet och delaktighet som en del i
utvecklingsområdet ”God livsmiljö”.
Kinda kommun har sedan långt tid tillbaka haft ett lokalt brottsförebyggande råd
för att samråda i frågor som rör kommunens brottsförebyggande och
trygghetsskapande arbete samt frågor som rör ANDTS (Alkohol, Narkotika, Doping,
Tobak och Spel).
Rådet har varit organiserat under kommunstyrelsen och enligt reglementet ska där
ingå representanter från samtliga nämnder/förvaltningar samt olika externa
aktörer som berörs (polis, sjukvård, bostadsbolag etc). Kommunens
nämnder/förvaltningar har varit representerade både på politisk nivå och på
tjänstemannanivå. Representationen har dock i praktiken varierat över tid och
rådets mandat har varit oklart.
Under år 2019 har ett antal representanter från förvaltningarna tillsammans med
kommunpolisen börjat tillämpa ett nytt arbetssätt för att kunna arbeta mer
operativt med brottsförebyggande arbete t ex vad gäller skadegörelse, trafikbrott
och narkotika. Då arbetet fallit väl ut är förslaget att denna arbetsgrupp i
framtiden blir kommunens lokala brottsförebyggande råd, KinBRÅ. Detta förväntas
leda till snabbare beslutsvägar vad gäller förebyggande åtgärder och ett
effektivare resursutnyttjande.
Det nya KinBRÅ kommer att återrapportera till ledningsgruppen och
kommunstyrelsen två gånger per år eller när behov uppstår.
Det nya arbetssättet innebär dock att nuvarande reglemente behöver upphävas då
sammansättning och arbetssätt framöver kommer att ha en operativ karaktär.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 178/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐09‐23
Organisationsskiss
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Beslutet skickas till
Samordnare social hållbarhet/Bildningsnämnden
Samtliga förvaltningar
Säkerhetssamordnare
Akten
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§ 141

Dnr 2019‐00141

Policy för Kinda kommuns minoritetspolitiska arbete
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslag till Policy för Kinda kommuns
minoritetspolitiska arbete.
Sammanfattning
I syfte att stärka rättigheterna för de nationella minoriteterna och skydda deras
språk och kultur är kommuner sedan den 1 januari 2019 skyldiga att ta fram mål
och riktlinjer för sitt minoritetspolitiska arbete. Dessa ska på begäran kunna
lämnas ut till Länsstyrelsen i Stockholm och Sametinget som är
uppföljningsmyndigheter för minoritetspolitiken i Sverige. Policy för Kinda
kommuns minoritetspolitiska arbete motsvarar de riktlinjer som lagen kräver.
Policy ger en kort introduktion till de fem nationella minoriteterna, Sveriges
internationella åtaganden inom området samt vilka svenska lagar som reglerar
minoriteternas rättigheter. Policyn beskriver kommunernas skyldigheter enligt
nationell lagstiftning, praktisk innebörd för Kinda kommun samt hur ansvaret är
fördelat. Policyn omfattar fem olika rättighetsområden:


Information om rättigheter



Delaktighet och inflytande



Skydda och främja språk och kultur



Äldreomsorg på minoritetsspråk



Användning av minoritetsspråk i myndighetskontakter

Kommunstyrelsen ansvarar för att policyn följs upp och efterlevs.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 180/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐01
Policy för Kinda kommuns minoritetspolitiska arbete
Beslutet skickas till
Samtliga förvaltningar
Kommunkansliet
Akten
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§ 142

Dnr 2019‐00155

Policy för krisberedskap
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta Policy för krisberedskap i Kinda kommun
2019‐2022.
Sammanfattning
I överenskommelsen om kommunernas krisberedskap 2019‐2022 som träffats
mellan Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) och Sveriges
Kommuner och Landsting (SKL) är det bestämt att varje kommun ansvarar för att
ta fram ett styrdokument för kommunens arbete med krisberedskap.
Styrdokumentet ska ange kommunens övergripande mål och inriktning för arbetet
med krisberedskap under mandatperioden.
Innehållet syftar även till att, tillsammans med kommunens Krisledningsplan för
hantering av extraordinära händelser, uppfylla krav enligt Lag (2006:544) om
kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i
fredstid och höjd beredskap, benämns LEH.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 176/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐07
Policy för krisberedskap i Kinda kommun 2019‐2022
Beslutet skickas till
Säkerhetssamordnare
Länsstyrelsen
Kommunkansliet
Akten
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§ 143

Dnr 2019‐00178

Ny motion (SD) om samtal vid avslut av anställning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har 2019‐10‐
30 lämnat in en motion gällande samtal vid avslutad anställning i Kinda kommun.
I motionen föreslås att man vid avslutad anställning inom Kinda kommun som
regel tar reda på bland annat varför medarbetaren väljer att sluta, vidarebefordrar
sedan till HR‐avdelningen som sammanställer underlaget.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019‐10‐30
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 144

Dnr 2019‐00030

Interpellation (V) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om
efterspelet till nedläggningsbeslutet av tillagningsköket på Stångågården i
Horn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019‐11‐04 lämnat in en
interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling
(L) angående efterspelet till nedläggningsbeslutet av tillagningsköket på
Stångågården i Horn.
Erik Andersson (V) ställde en interpellation angående tillagningsköket i Horn även
vid fullmäktiges föregående sammanträde 2019‐10‐14. Den nu aktuella
interpellationen tar upp följande frågor:
Ser du behov av att frågan lyfts på nytt i SBN? Vad är grunderna för ditt
ställningstagande? Om inte vad skulle kunna få dig att ändra uppfattning?
Med anledning av missnöjet i Horn och splittringen i koalitionen. Kan du vara
självkritisk kring hanteringen av frågan? Vilka lärdomar drar du av den uppkomna
situationen?
Hur ser kalkylen ut som visar att 950tkr skulle sparas? Samtliga
kostnadsbesparingar och kostnadsökningar önskas.
Hur många extra resor behöver årligen göras för att transportera maten efter att
köket läggs ner?
I ett skriftligt svar på interpellationen svarar samhällsbyggnadsnämndens
ordförande Mikael Österling (L) på frågorna. Nedan framgår ett sammandrag av
svaret:
I svaret hänvisas bland annat till att det var en enig samhällsbyggnadsnämnd som
tog ställning till att omorganisera kostverksamheten på ett sätt som möjliggör
samma levererade antal portioner till en lägre kostnad per år. Förändringar av
andra kök har inte jämförts med just denna åtgärd eftersom motsvarande
förändring inte är möjlig inom verksamheten för våra övriga kök.
Det är för närvarande inte aktuellt att åter lyfta frågan om tillagningsköket i Horn i
nämnden. Av svaret framgår även att samtliga ledamöter i
samhällsbyggnadsnämnden har initiativrätt och kan lyfta ärenden på sittande
bord, därför står det dessa fritt att lyfta frågan om hur kostverksamheten ska
organiseras. Förslaget kommer vid nämndsammanträde, vid denna som vid de
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flesta andra frågor som lyfts vid sittande bord, vara att skicka ärendet till
beredning. Faktum är ju att om nämnden skulle vilja fatta ett nytt beslut i fråga om
kostens organisation som innebär en ökad kostnad om 950 000kr per år måste
man antingen fatta beslut om annan åtgärd som innebär motsvarande besparing
eller vara villig att gå med motsvarande satsning i underskott.
Det finns inget självändamål med att fatta beslut som upprör medborgare,
intresseorganisationer eller enskilda sakägare men vi förtroendevalda har fått
uppdraget att under denna mandatperiod genomföra de prioriteringar som krävs
för att vår organisation ska kunna leverera en god service för de resurser vi har till
vårt förfogande. Att enskilda ledamöter inte står bakom beslut som en enad
nämnd, inte bara koalitionen, tagit är inget uppseendeväckande egentligen men
det underliga är snarare att de först efter beslutet är taget väljer att uttala sig.
Beslutsunderlag
Interpellation, inlämnad 2019‐11‐04
Svar på interpellation, inkommet 2019‐11‐08
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten
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§ 145

Dnr 2019‐00179

Avsägelse (SD) från uppdrag som ersättare i bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Sammanfattning
Mats Åsenfalk (SD) har inkommit med en avsägelse avseende uppdraget som
ersättare i bildningsnämnden.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2019‐10‐14
Beslutet skickas till
Den entledigade
Bildningsnämnden
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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§ 146

Dnr 2019‐00188

Val av ersättare i bildningsnämnden (‐)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Wolldurf Skallbom (‐) till ersättare i
bildningsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Mats Åsenfalk (SD) avseende
uppdrag som ersättare i bildningsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår vid sammanträdet att Wolldurf Skallbom (‐)
utses till ersättare i bildningsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valde
Bildningsnämnden
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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§ 147

Dnr 2019‐00189

Val av revisor för styrelsen, nämnderna samt Stiftelsen Kindahus (SD) ‐
utökning av uppdragets omfattning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Edgar (SD) till revisor utan undantag
från och med räkenskapsåret 2020.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige utsåg i beslut § 46/2019‐04‐15 Magnus Edgar (SD) till revisor
för styrelsen, nämnderna och Stiftelsen Kindahus med undantag för vård‐ och
omsorgsnämnden.
Det sistnämnda undantaget med anledning av släktskapsjäv. Då detta
jävsförhållande numera upphört finns inga hinder för att välja Magnus Edgar (SD)
till revisor utan begränsningar från och med räkenskapsåret 2020.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår vid sammanträdet att Magnus Edgar (SD)
utses till revisor utan de begränsningar som framgår i tidigare fullmäktigebeslut.
Beslutet skickas till
Den valde
Kommunrevisionen
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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