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§ 24

Nr 40285

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Morgan Wass (S) och Mona Damm (M) att
jämte ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll.
Protokolljustering äger rum på kommunkontoret i Kisa onsdagen den 22 april 2020
klockan 15:00.
Sammanfattning
Med anledning av att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande och 2:e vice
ordförande inte är närvarande behöver kommunfullmäktige utse två justerare att
justera fullmäktiges protokoll.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 25

Dnr 2020‐00004

Justeringar i föredragningslistan
Kommunfullmäktiges beslut
Med anledning av att kommunfullmäktige inväntar förklaringar från
kommunstyrelsen respektive vård‐ och omsorgsnämnden avseende de
anmärkningar revisorerna riktar mot dessa hänskjuts ärendena nummer 8‐14 i
kungörelsen till nästkommande sammanträde.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 26

Dnr 2020‐00008

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020‐04‐20 för kännedom:
Rapport Grundläggande betaltjänster i Östergötland

Kommunchefen redogör muntligen för läget i kommunen med anledning av Covid‐
19.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐13
Beslutet skickas till
Akten
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§ 27

Dnr 2020‐00032

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
februari 2020.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per februari 2020.
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 § 71/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐03‐18
Månadsrapport Februari 2020
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 28

Dnr 2020‐00055

Årsredovisning för Kinda kommun 2019 ‐ Godkännande av samt
fastställande av årets resultat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2019 års resultat samt att godkänna
upprättad årsredovisning för år 2019.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att anta en plan för att inom tre år återställa
det negativa balanskravsresultatet avseende år 2019 genom ett årligt
överskottsmål.
Kommunfullmäktige har tagit emot revisionsberättelsen och lägger denna till
handlingarna.
Sammanfattning
Inför kommunstyrelsens sammanträde 2020‐04‐06 föreligger av
ekonomiavdelningen upprättad årsredovisning för år 2019.
Årsredovisningen ska enligt kommunallagen överlämnas till fullmäktige och
revisorer senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser.
Eftersom årets resultat är negativt ska kommunfullmäktige enligt 11 kap. 12 §
Kommunallagen anta en åtgärdsplan för hur det negativa resultatet ska regleras.
Revisionsberättelsen föredras av kommunrevisionens ordförande Björn Hoflund
(M).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 73/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐03‐16
Årsredovisning för Kinda kommun 2019
Revisionsberättelse
Revisorernas redogörelse
Granskningsrapport årsredovisning
Granskningsrapport arvoden och ersättningar till förtroendevalda med missiv
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Akten
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§ 29

Nr 47453

Beslut om att inhämta förklaring till revisionsanmärkning från
kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inhämta förklaring till revisorernas anmärkning
från kommunstyrelsen.
Förklaringen ska vara kommunfullmäktiges presidium tillhanda senast 2020‐05‐11.
Sammanfattning
De av kommunfullmäktige förtroendevalda revisorerna har i sin revisionsberättelse
föreslagit kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen och
vård‐ och omsorgsnämnden.
Enligt 5 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige inhämta förklaring från
ansvariga innan beslut tas i fråga om anmärkningen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 30

Nr 47454

Beslut om att inhämta förklaring till revisionsanmärkning från vård‐ och
omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inhämta förklaring till revisorernas anmärkning
från vård‐ och omsorgsnämnden.
Förklaringen ska vara kommunfullmäktiges presidium tillhanda senast 2020‐05‐11.
Sammanfattning
De av kommunfullmäktige förtroendevalda revisorerna har i sin revisionsberättelse
föreslagit kommunfullmäktige att rikta anmärkning mot kommunstyrelsen och
vård‐ och omsorgsnämnden.
Enligt 5 kap. 32 § kommunallagen ska kommunfullmäktige inhämta förklaring från
ansvariga innan beslut tas i fråga om anmärkningen.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Vård‐ och omsorgsnämnden
Akten
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§ 31

Dnr 2020‐00060

VA‐bokslut 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna VA‐bokslut för 2019.
Sammanfattning
Föreligger av ekonomiavdelningen framtaget VA‐bokslut avseende 2019.
Kommunens VA‐verksamhet ska enligt lag särredovisas från övrig kommunal
verksamhet.
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐04‐02
Samhällsbyggnadsnämnden § 23/2020
VA‐bokslut 2019
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Akten
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§ 32

Dnr 2020‐00029

Överföring av investeringsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar om följande överföringar av investeringar 2019 till
2020:
Rimforsa ny skola

7 890 tkr

Aktivitetscenter Rimforsa

370 tkr

Trafiksäkerhetsåtgärder Hackel

2 000 tkr

Rimforsa vattenverk

19 952 tkr

Reinvest fiber‐nod

1 000 tkr

Bredband övrigt

4 535 tkr

SBN utegym

59 tkr

Räddningsstation Kisa

48 516 tkr

Sammanfattning
Flertalet projekt som fått tilldelad budget under 2019 har av olika anledning inte
hunnit avslutas under året. Dessa projekt är pågående, antingen i slutfasen eller
försenade inpå 2020.
Ett projekt får en registrerad budget baserat på det år som investeringsplanen
beskriver, alternativt det år som starttillstånd beslutas. För att förenkla
budgetuppföljning behöver dessa budgetmedel följa med mellan åren.
Uppföljning av projekt sker mot totalbudgeten per projekt.

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 47/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐02‐12
Beslutet skickas till
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Samtliga förvaltningar
Revisionen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 33

Dnr 2019‐00164

Riktlinjer för kravverksamheten i Kinda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ersätta Regler för kravverksamhet
(KF 2009‐01‐26 § 5) med Policy för kravverksamhet.
Sammanfattning
Kommunen har implementerat nya arbetsprocesser gällande uppföljning av
obetalda fordringar. Detta innebär att det finns behov att upprätta en ny policy
gällande kravverksamheten.
Kommunens kravverksamhet är av stor betydelse. Intäkter i form av avgifter,
hyror, arrenden och andra ersättningar uppgår till stora belopp varje år och
finansierar delar av den kommunala verksamheten. Kravverksamhet ska bedrivas
skyndsamt och förebygga att förfallna fakturafodringar ackumuleras till större
belopp.
De större förändringarna från tidigare beslutad policy gäller hanteringen av
betalningspåminnelser och inkassoåtgärder. Tidigare har administratör på
ekonomiavdelningen samt administratör på avdelningen för Vatten och
avlopp/Renhållning hanterat påminnelseprocessen. Detta är en tidskrävande
process och man ser effektivitetsvinster genom att överlämna hanteringen till
externt inkassobolag som sedan tidigare hanterar inkassoärenden för kommunen.
Avdelningen för Vatten och avlopp/renhållning har som målsättning att överlämna
hanteringen till inkassobolag när vissa interna åtgärder har genomförts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 49/2020
Reviderad policy för kravverksamhet
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐12‐11
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Revisionen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 34

Dnr 2020‐00043

Beslut om förenklad budgetuppföljning avseende juni och juli månad,
nettokostnadsuppföljning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt förvaltningen att ta fram en förenklad
budgetuppföljning för månaderna juni och juli, i form av enbart en
nettokostnadsuppföljning, som ska redovisas till kommunstyrelsen och
kommunfullmäktige. Denna tas fram av ekonomiavdelningen med utdrag direkt
från ekonomisystemet och utan vidare bearbetning, vilken därmed ges utan
prognos och utan analys/kommentarer.
Detta beslut innebär en komplettering av tidigare beslut i kommunstyrelsen §
174/2017 och kommunfullmäktige § 100/2017. Tidigare beslut om rapport över
budgetuppföljning för övriga i besluten angivna månader gäller som tidigare.
Sammanfattning
Sedan 2017 finns beslut i kommunstyrelsen och kommunfullmäktige om att en
rapport över budgetuppföljningen ska redovisas till kommunstyrelsen, nämnderna
och kommunfullmäktige. I de nu gällande besluten anges att ingen rapport tas
fram för månaderna januari, juni och juli.
Januari månad rapporteras inte utifrån att det är svårt att göra en meningsfull
prognos så tidigt på året samt att bokslutet avseende föregående år då normalt
sett ännu inte är klart.
Utifrån att det är semestertider för flertalet chefer/budgetansvariga är det inte
möjligt att få fram en fullständig rapport efter månaderna juni och juli. För att
ändå kunna ge de förtroendevalda information om kommunens ekonomi föreslås
dock att ekonomiavdelningen tar fram en nettokostnadsuppföljning avseende
dessa månader.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 50/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐02‐24
Kommunstyrelsen § 174/2017
Kommunfullmäktige § 100/2017
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Kommunrevisionen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 35

Dnr 2020‐00023

Utvidgning av verksamhetsområde för VA, Storgården/Krågedal
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att fastigheterna
införlivas i verksamhetsområde för vatten
och spillvatten.
Sammanfattning
Ägarna till fastigheterna
har i skrivelse anhållit om att införlivas i verksamhetsområde för
vatten och spillvatten. Fastigheterna är belägna inom skyddsområde för vattentäkt
samt ligger nära befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten.
Det är genom fastställande av verksamhetsområde som va‐lagens offentligrättsliga
regelsystem med dess rättigheter och skyldigheter i va‐förhållandet blir gällande
för huvudmannen och fastighetsägarna.
Beslut om verksamhetsområde ska fattas av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 52/2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 12/2020
Skrivelse från ägarna av fastigheterna
Kartbilaga
Beslutet skickas till
Fastighetsägarna
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 36

Dnr 2020‐00068

Sammanträden på distans i kommunfullmäktige, styrelsen och
nämnderna
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att medge att ledamöter får delta i
kommunfullmäktige sammanträde på distans om ordförande i kommunfullmäktige
så beslutar i samband med kallelse till visst sammanträde.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att följande stycke ska införas i
kommunfullmäktiges arbetsordning:
”§ 10a
Sammanträden på distans
Kommunfullmäktiges ledamöter får delta på distans i fullmäktiges sammanträden
om ordförande i samband med kallelse till sammanträdet beslutat att medge
närvaro på distans.
Allt deltagande på distans förutsätter att deltagandet sker genom ljud‐ och
bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och
höra varandra och delta på lika villkor.
Kommunallagens krav på rättssäkerhet i samband med beslutsfattandet måste
vara uppfyllda.”
Kommunfullmäktige beslutar vidare att medge att ledamöter i kommunstyrelsen
och nämnderna får delta i styrelsens/nämndens sammanträden på distans om
ordförande i styrelsen/nämnden så beslutar i samband med kallelse till visst
sammanträde.
Sammanfattning
Den nu gällande kommunallagen medger deltagande på distans vid sammanträden
med såväl kommunfullmäktige som med styrelsen och nämnderna.
Möjligheterna till sammanträden på distans för kommunfullmäktige regleras i 5
kap. 16 § kommunallagen och för styrelsen/nämnderna i 6 kap. 24 §
kommunallagen.
Den nu aktuella situationen med anledning av risken för spridning av Coronavirus
har aktualiserat behovet av att i vissa fall kunna använda sammanträden på
distans.
Kommunallagen ställer utöver krav på att fullmäktige beslutat medge
distanssammanträden krav på att ljud‐ och bildöverföring sker i realtid samt på ett
sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika
villkor.
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Vilken teknisk lösning som kommer att användas vid respektive sammanträde är
upp till ordförande i samråd med berörd förvaltning.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 77/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐03‐30
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Partierna i kommunfullmäktige
Kommunkansliet
Akten
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§ 37

Dnr 2020‐00042

"Simhallsfonden" ‐ Ändrat ändamål för gåva
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar de medel som återstår av den så kallade
simhallsfonden i enlighet med bankens medgivande tillsvidare får användas för
sommarsimskola.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att godkänna en ändring i tidigare beslut i
Västra Kinda kommunfullmäktige § 125/1966 vad gäller ändamålet med gåvan.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige i dåvarande Västra Kinda kommun beslutade i § 125/1966 om
att mottaga en gåva från dåvarande Kinda Härads Sparbank om 12 000 kronor.
Gåvan var avsedd att utgöra en grundplåt vid uppförande av en simhall i Kisa och
kommunfullmäktige uttryckte också i beslutet en förhoppning om att en simhall
skulle komma till stånd i Kisa inom en inte alltför avlägsen framtid. Sparbanken har
även vid ytterligare tillfällen under årens lopp skjutit till medel till fonden.
Simhallsfonden är i praktiken en gåva och det är inte fråga om en fond/stiftelse
som registrerats. Det som idag återstår av fonden redovisas som en separat post i
kommunens balansräkning, pengarna finns på ett särskilt konto i sparbanken.
Planerna på en simhall skrinlades under 1980‐talet och det ursprungliga syftet med
gåvan/fonden har därmed upphört. Med sparbankens medgivande, vid varje
enskilt tillfälle, har därför medel ur fonden sedan många år använts för att täcka
kostnader för sommarsimskolor, en verksamhet som inte är lagstadgad för
kommunen och som idag inte är budgeterad i kommunens ordinarie budget.
Kinda‐Ydre Sparbank, i vilken Kind Härads Sparbank uppgått, har i skrivelse
inkommen 2020‐02‐07 medgivit ändring av gåvans ändamål på så sätt att de medel
som finns i simhallsfonden får användas till sommarsimskola. Banken har
föreskrivit villkoret att ändamålet för medlen från kontot enbart ska gå till
verksamheten med sommarsimskola och att det fortsatt ska framgå att
verksamheten med sommarsimskola genomförs med bidrag från banken.
Medgivande gäller tillsvidare och så länge det återstår medel på kontot.
Utifrån bankens medgivande finns ett behov av att även upphäva/ändra
ändamålet i kommunfullmäktiges beslut om att ta emot gåvan.
Samhällsbyggnadsförvaltningen som administrerar sommarsimskolorna behöver
besked från kommunfullmäktige så snart som möjligt för att kunna planera
genomförandet av årets sommarsimskolor i god tid.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 56/2020 Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐02‐21
Skrivelse från Kinda‐Ydre Sparbank
Kommunfullmäktige i Västra Kinda kommun § 125/1966
Beslutet skickas till
Kinda‐Ydre Sparbank
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 38

Dnr 2020‐00054

Samordning av arbetet samt handlingsplan för hållbar samhällsutveckling
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet för att åstadkomma en
enhetlig hantering av samordningsansvaret avseende hållbar utveckling.
Sammanfattning
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar
om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringarna,
säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Målen är
integrerade och odelbara och balanserar de tre dimensionerna av hållbar
utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.
Sveriges kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen.
Kommuner och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan.
Kommuner och regioner genomför politiken och förändrar samhället, är länken
mellan medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de
globala målen med verkligheten på lokal nivå.
Kinda kommun saknar idag ett strategiskt arbete med miljöfrågor. Nöjd‐
Medborgar‐Index (NMI), en del i SCBs årliga medborgarundersökning,
genomfördes under 2019 i Kinda. NMI inkluderade bland annat kommunens
insatser för att kommuninvånarna ska kunna leva miljövänligt. Kinda kommun fick
betygsindexet 45, vilket är lägre än samtliga deltagande kommuners
genomsnittliga betygsindex på 54. Av de verksamheter som inkluderades i
undersökningen fick miljöarbete lägst resultat.
Kommunfullmäktige har gett i uppdrag åt bildningsnämnden att samordna arbetet
med samt att ta fram en handlingsplan för social hållbarhet utifrån Agenda 2030.
Samordningen inom hållbar samhällsutveckling ska komplettera
bildningsnämndens uppdrag genom ett fokus på dels miljömässig hållbarhet och
även utvecklingen av ett hållbart samhälle. Handlingsplanen ska samordna
kommunens arbete för att uppnå målet Hållbar samhällsutveckling inom Agenda
2030 och staka ut vägen framåt.
Hållbar samhällsutveckling har i det politiska dokumentet Utveckling Kinda
identifierats att bland annat handla om följande mål i Agenda 2030: Rent vatten
och sanitet för alla, Hållbar industri och infrastruktur, Hållbara städer och
samhällen, Hållbar konsumtion och produktion, Bekämpa klimatförändringarna
och Ekosystem och ekologisk mångfald.
Syfte
Att höja kommunens ambitionsnivå vad det gäller hållbar samhällsutveckling.
Genom att organisera arbetet med hållbar samhällsutveckling under
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samhällsbyggnadsnämnden fås en tydlig samordningsfunktion som kan arbeta
strategiskt med frågorna. Samhällsbyggnadsnämnden har idag ansvar för
samhällsplanering och miljöfrågor och lämpar sig därför som samordnare.
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till kommunfullmäktige
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 39/2020 föreslagit kommunfullmäktige att ge
samhällsbyggnadsnämnden i uppdrag att samordna arbetet samt att ta fram en
handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på hållbar samhällsutveckling.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen har föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att ge
kommunstyrelsen i uppdrag att samordna arbetet samt att ta fram en
handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på hållbar samhällsutveckling.
Kommunstyrelsen ska samordna arbetet men det ska ske i samverkan med andra
berörda nämnder.
Kommunfullmäktige har därmed två förslag att ta ställning mellan, dels
kommunstyrelsens dels samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 79/2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 39/2020
Tjänsteskrivelse daterad 2020‐01‐23
Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) yrkar bifall till samhällsbyggnadsnämndens förslag.
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar återremiss för att åstadkomma en enhetlig
hantering av samordningsansvaret avseende hållbar utveckling. Conny Forsberg (S)
instämmer i yrkandet om återremiss.
Pierre Ländell (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag. Yrkandet återtas
senare till förmån för bifall till återremissyrkandet.
Beslutsgång
Då det efter avslutad diskussion i ärendet finns ett yrkande om återremiss ställer
ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag. Ordförande finner därefter att
kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska återremitteras.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunstyrelsen
Bildningsnämnden
Akten
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§ 39

Dnr 2020‐00053

Handlingsprogram för skydd mot olyckor, Kinda kommun för perioden
2020‐2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta det kommunövergripande
handlingsprogrammet enligt lagen om skydd mot olyckor (2003:778).
Sammanfattning
Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska varje kommun upprätta ett
handlingsprogram för sin räddningstjänstverksamhet. Kommunen ska, med
utgångspunkt från sina lokala förhållanden, formulera egna mål för att nå de
nationella målen i lagstiftningen samt redovisa vilka risker för olyckor som finns
och vilken förmåga och resurser till räddningsinsats som finns.
Handlingsprogrammet är ett kommunövergripande dokument som ska antas av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 78/2020
Samhällsbyggnadsnämnden § 37/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐01‐23
Förslag till Handlingsprogram enligt Lagen om skydd mot olyckor (2003:778)
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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§ 40

Dnr 2020‐00046

Förnyat ställningstagande om vikten av ny sträckning av väg 23/34 i Kisa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppmana Trafikverket och Region Östergötland
att i den regionala planeringen prioritera en ny sträckning av väg 23/34 utanför
Kisa samhälle.
Sammanfattning
Sedan 1960‐talet har det pågått diskussioner om en förbifart utanför Kisa. I nu
gällande länstransportplanen (LTP) finns inte en förbifart med under planperioden.
Kommunfullmäktige i Kinda kommun har i översiktsplan (antagen av
kommunfullmäktige 2004‐11‐29) samt i fördjupad översiktsplan för Kisa (antagen
av kommunfullmäktige 2015‐04‐27) betonat vikten av att bygga en förbifart för
riksväg 23/34 förbi Kisa tätort.
Av trafiksäkerhets‐ och miljöskäl har kommunen under många år arbetat för att en
förbifart förbi Kisa skall byggas. Den viktigaste frågan för Kisas framtid är att tung
genomfartstrafik genom samhället minskas. Under lång tid har det förts en
diskussion om att bygga en förbifart för att få bort den tunga trafiken genom
orten. Förbifarten har hittills inte fått tillräcklig prioritet i länets ekonomiska
planer, det har lett till en osäkerhet kring utvecklingen av Kisas centrum och
Storgatan.
Syftet med det nu aktuella ställningstagandet är att åter belysa vikten av att
prioritera förbifarten i nationella och regionala planer.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 80/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐02‐25
Beslutet skickas till
Trafikverket
Region Östergötland
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Akten
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§ 41

Dnr 2020‐00066

Tillsättande av parlamentarisk grupp för översyn av bestämmelser om
ersättningar till förtroendevalda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att tillsätta en parlamentarisk grupp för att se över
bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun. Gruppens
slutliga arbete/förslag ska vara klart i god tid före nästa mandatperiods start.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att även ge gruppen i uppdrag att omgående
komma med ett förslag i fråga om beräkningsgrund för förlorad arbetsinkomst så
att detta kan behandlas av kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni.
Kommunfullmäktige beslutar att anvisa 20 tkr ur kommunfullmäktiges anslag för
oförutsedda behov för att täcka kostnader för gruppens sammanträden.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att till representanter i den parlamentariska
gruppen utse Emil Turesson (S), Tore Olsson (C), Marko Maripuu (L), Annika Haag
(LPO), Mona Damm (M), Jörgen Kalmendal (KD) och Christan Nordin Olsson (SD).
Då Miljöpartiet inte är representerat vid dagens sammanträde med
kommunfullmäktige får partiet återkomma till kommunkansliet med ett förslag på
representant.
Som sammankallande i gruppen utser kommunfullmäktige Tore Olsson (C).
Sammanfattning
Förtroendevalda har enligt kommunallagen rätt till skälig ersättning för de
arbetsinkomster och ekonomiska förmåner som de förlorar när de fullgör sina
uppdrag (4 kap. 12 § KL). Av lagens förarbeten framgår också:
”I princip bör ingen medborgare av ekonomiska skäl behöva avstå från ett
kommunalt uppdrag. Det är mycket angeläget att alla valbara medborgare så långt
det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig kommunala förtroendeuppdrag.”
Vid genomgång av nu gällande arvodesreglemente har det konstaterats att nu
gällande regler motverkar lagens intentioner. Detta genom att nu gällande
tillämpning i praktiken innebär en succesivt minskande ersättning för dessa
förtroendevalda under mandatperioden. Detta då inkomster från politiska uppdrag
ej får tillgodoräknas vid beräkningen av eventuell ersättning för förlorad
arbetsinkomst.
Förslaget är därför att nuvarande schablonberäkning baserad på SGI istället ersätts
med en standardiserad schablon på ett sätt som redan förekommer i flera andra
kommuner. Förslaget är att detta belopp kopplas till prisbasbeloppet för att även
åstadkomma en årlig justering för inflation/löneökningstakt.
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Schablonberäkningen får i det nu aktuella förslaget tillämpas av förtroendevald
som är egenföretagare och kan styrka att en arbetsinkomst förloras men inte till
vilket belopp.
Liksom tidigare gäller att inkomst av kapital eller tillfällig förvärvsverksamhet
liksom passivt ägande av jordbruksfastighet eller företag inte berättigar till
ersättning för förlorad arbetsinkomst.
På sikt finns fördelar med att mer generellt i första hand tillämpa
schablonberäkning i form av minskade administrativa kostnader och möjlighet att
nyttja standardiserade digitala system för arvodeshantering.
Inför sammanträdet med kommunstyrelsen fanns ett förslag till beslut med
följande lydelse:
Kommunfullmäktige beslutar om att punkt 3.1.3 i ”Bestämmelser om arvoden och
ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Kinda kommun” ska ha följande
lydelse:
3.1.3 Schablonbaserad ersättning för egenföretagare
Förtroendevalda vilka driver egen rörelse och som kan visa att en arbetsinkomst
förloras, men inte till vilket belopp, har rätt till en schablonberäknad timersättning
om 0,40% av gällande prisbasbelopp.
Detta innebär i denna del en ändring av kommunfullmäktiges beslut § 109/2018.
Kommunstyrelsen har i § 82/2020 även behandlat en fråga om vilka förrättningar
som ska vara ersättningsberättigade, även denna del föreslås hanteras inom den
parlamentariska gruppen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §§ 81‐82/2020
Förslag till beslut vid sammanträdet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslår ordförande att varje parti får utse
en representant i den parlamentariska gruppen.
Conny Forsberg (S) föreslår att Emil Turesson (S) utses till den parlamentariska
gruppen.
Joakim Klasson (C) föreslår att Tore Olsson (C) utses till den parlamentariska
gruppen.
Lars Karlsson (L) föreslår att Marko Maripuu (L) utses till den parlamentariska
gruppen.
Pierre Ländell (LPO) föreslår att Annika Haag (LPO) utses till den parlamentariska
gruppen.
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Anne Bergman Gustavsson (M) förelår att Mona Damm (M) utses till den
parlamentariska gruppen.
Lena Käcker Johansson (KD) föreslår att Jörgen Kalmendal (KD) utses till den
parlamentariska gruppen.
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår att Christan Nordin Olsson (SD) utses till den
parlamentariska gruppen.
Då Miljöpartiet inte är representerat vid dagens sammanträde med
kommunfullmäktige får partiet återkomma till kommunkansliet med ett förslag på
representant.
Till sammankallande i den parlamentariska gruppen föreslås Tore Olsson (C).
Beslutet skickas till
Medlemmarna i den parlamentariska gruppen
Partierna i kommunfullmäktige
Kommunkansliet
Kommunrevisionen
Akten
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§ 42

Dnr 2020‐00050

Begäran om entledigande från uppdrag som revisor för
Kommunalförbundet ITSAM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen samt ta emot
informationen i skrivelsen.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att uppmana den entledigade att fullfölja
revisionen avseende räkenskapsåret 2019 samt att även uppmana revisionen att
återkomma med förslag på en ny revisor för kommunalförbundet ITSAM.
Sammanfattning
Björn Hoflund (M) har i skrivelse inkommen 2020‐03‐12 ansökt om entledigande
från uppdraget som revisor för Kommunalförbundet ITSAM.
I skrivelsen, som vid dagens sammanträde delges kommunfullmäktige,
framkommer att motivet till begäran är att förutsättningar saknas för
genomförande av en revision som lever upp de krav som framgår av god
revisionssed i kommunal verksamhet.
I skrivelsen framförs också en uppmaning till ägarkommunerna till att vidta
nödvändiga åtgärder för att säkerställa förutsättningarna för en ändamålsenlig
revision av ITSAM.
Beslutsunderlag
Begäran om entledigande, inkommen 2020?03?12
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar på ett tillägg om att kommunfullmäktige uppmanar den
entledigade att fullfölja revisionen avseende räkenskapsåret 2019 samt att även
uppmana revisionen att återkomma med förslag på en ny revisor för
kommunalförbundet ITSAM.
Beslutsgång
Ordförande ställer frågan om kommunfullmäktige beslutar att bifalla tillägget från
Conny Forsberg (S) och finner att kommunfullmäktige beslutar att bifalla tillägget.
Beslutet skickas till
Den entledigade
Kommunrevisionen
Kommunalförbundet ITSAM
Kommunkansliet
Akten
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§ 43

Dnr 2020‐00064

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag (MP)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning avseende uppdraget som ledamot i kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Christina Karlsson (MP) har i skrivelse inkommen 2020‐03‐26 avsagt sig samtliga
sina politiska uppdrag i Kinda kommun.
Christina Karlsson (MP) har uppdrag som ordinarie ledamot i kommunfullmäktige
och som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Skrivelse, inkommen 2020‐03‐26
Beslutet skickas till
Den entledigade
Kommunstyrelsen
Länsstyrelsen i Östergötland
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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§ 44

Nr 47482

Uppmaning från kommunstyrelsens ordförande
Kommunstyrelsens ordförande avslutar mötet med en uppmaning till ledamöter
och övriga närvarande att hörsamma de råd som ges med anledning av pågående
situation med Covid‐19.
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