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§ 116

Dnr 2019‐00006

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2019‐10‐14 för kännedom:
Länsstyrelsens beslut 2019‐10‐03 om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
Allmänna lokala ordningsföreskrifter för Kinda kommun, reviderad version efter
Länsstyrelsens beslut
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐10‐07
Allmänna lokala ordningsföreskrifter, reviderad version
Länsstyrelsens beslut, 2019‐10‐03
Beslutet skickas till
Akten
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§ 117

Nr 46065

Information om marknadsföring och kommunikation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Informations‐ och marknadsföringsansvarig Malin Forsberg informerar om
kommunens arbete med marknadsföring och kommunikation.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 118

Nr 46064

Information om kommunfullmäktiges utvecklingsområde God livsmiljö
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Märit Björk, bildningsförvaltningen, redogör för kommunens arbete med
utvecklingsområdet "God livsmiljö".
Beslutet skickas till
Akten
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§ 119

Nr 46196

Information från kommunens revisorer
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
De av kommunfullmäktige valda revisorerna presenterar sig och revisionens
ordförande Björn Hoflund informerar om revisionens uppdrag.
Beslutet skickas till
Akten
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7(19)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019‐10‐14

Kommunfullmäktige
§ 120

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
augusti 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per augusti 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 155/2019‐09‐30
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐09‐23
Budgetuppföljning Kinda kommun augusti 2019
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 121

Dnr 2019‐00161

Tecknande av kommunens firma ‐ ändring med anledning av tillförordnad
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 tillförordnad kommunchef Mattias
Nilsson, vad gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och
liknande handlingar.
Vid tillförordnad kommunchefs förfall ska ekonomi‐ och kvalitetschef Jennie
Blomberg träda i dennes ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående
handlingar. I andra hand träder ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar
ovanstående handlingar. I tredje hand träder förvaltningschef Eva Holm in och
kontrasignerar ovanstående handlingar.
Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av tillförordnad kommunchef Mattias
Nilsson vad gäller låne‐ och borgensförbindelser.
Vid tillförordnad 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 2019‐05‐13, § 66, som därmed upphör att gälla.
Sammanfattning
Utifrån kommunstyrelsens beslut om uppdragstecknande med tillförordnad
kommunchef bör anpassning göras även av kontrasignatur av firmatecknarens
namn.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 168/2019‐10‐03
Förslag till beslut, daterat 2019‐10‐03
Förslag till beslut vid sammanträdet
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föreslås ett tillägg med innebörden att
ytterligare en tjänsteman ges rätt att kontrasignera kommunens firma vad gäller
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kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar, enligt
följande:
I tredje hand träder förvaltningschef Eva Holm in och kontrasignerar ovanstående
handlingar.
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag samt till tillägget.
Beslutet skickas till
Firmatecknarna
Samtliga förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Akten
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§ 122

Dnr 46250

Avtackning av kommunchef
Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) och kommunfullmäktiges
ordförande Anders Ljung (C) tackar kommunchef Rosie‐Marie Fors som inom kort
avslutar sin anställning i Kinda kommun och ikväll närvarar för sista gången i
Kindas kommunfullmäktige.
Rosie‐Marie Fors tackar fullmäktige för ett gott samarbete.
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§ 123

Dnr 2019‐00138

Uppföljning av motioner 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner redovisningen av motioner under beredning.
Sammanfattning
Kommunfullmäktiges arbetsordning föreskriver att styrelsen två gånger varje år
ska redovisa de motioner som ännu inte beretts färdigt.
Kommunkansliet har tagit fram en förteckning över ej färdigberedda motioner per
2019‐09‐09. Förteckningen omfattar totalt 4 motioner, varav ingen motion är över
ett år gammal.
Sedan föregående redovisning har 12 motioner slutbehandlats av
kommunfullmäktige och av de återstående finns förslag till svar klara för två av
dessa.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 161/2019‐09‐30 Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐09‐09
Förteckning över motioner per 2019‐09‐09
Beslutet skickas till
Kommunkansliet
Akten
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§ 124

Dnr 2019‐00154

Ny motion (V) om sänkta politikerarvoden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019‐10‐01 lämnat in en motion om
att sänka samtliga politikerarvoden med 25 %.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019‐10‐01
Förslag till beslut vid sammanträdet
Erik Andersson (V) yrkar bifall till förslaget i motionen.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 125

Dnr 2019‐00030

Interpellation (V) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om
tillagningskök
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019‐10‐01 lämnat in en
interpellation ställd till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling
(L) gällande tillagningsköket i Horn.
I interpellationen ställs följande frågor:
‐ Hade en nedläggning av köket i Horn varit på tal innan fullmäktige fattade beslut
om att upphäva beslutet om tillagningsköken? Om ja, varför meddelades inte att
avsikten fanns i samband med att beslutet upphävdes? ‐ Varför fattades inte
nedläggningsbeslutet under en egen beslutspunkt i samhällsbyggnadsnämnden? ‐
Med anledning av att det finns två tillagningskök i Kisa. Övervägdes en nedläggning
av något av dessa istället och samtidigt utöka verksamheten i Horn? ‐ Finns ett nytt
tillagningskök med i planerna för investeringen i Rimforsa skola? ‐ På vilket sätt tar
samhällsbyggnadsnämnden hänsyn till behovet av kommunala arbetsplatser och
kommunal service i alla kommundelar när den fattar sina beslut?

Mikael Österling (L) har inför kommunfullmäktiges sammanträde lämnat ett
skriftligt svar enligt nedan som också redovisas på sammanträdet.
”Den kommunala servicen försvinner inte från landsbygden. Våra gamla och unga
kommer fortfarande att få mat, vår räddningstjänst kommer fortfarande åka på
sjukvårdsuppdrag när det av sjukvårdskunnig personal bedöms behövas och till
och med vara på plats snabbare för att kunna hjälpa där det behövs.
Det är anmärkningsvärt att interpellanten ifrågasätter ett beslut som fattats av en
enig nämnd där inga reservationer eller protokollsanteckningar förts till
protokollet om avvikande mening.
Det är precis som interpellanten säger viktigt med god kommunikation och
självklart strävar vi alla ständigt efter att bli bättre och tydligare i detta.
Interpellanten menar att diskussionerna sker bakom stängda dörrar där
”kindaborna inte har tillträde”. Det är enligt mig en grav feltolkning av vår
representativa demokrati. Det handlar framförallt om att de förtroendevalda
politiker som har uppdraget att prioritera med våra gemensamma skattemedel
också faktiskt ska få rådighet att göra just detta.
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Frågor och svar
”Hade en nedläggning av köket i Horn varit på tal innan fullmäktige fattade beslut
om att upphäva beslutet om tillagningsköken? Om ja, varför meddelades inte att
avsikten fanns i samband med att beslutet upphävdes?”
Detta var ett av de budgetförslag som diskuterades under våren. Men eftersom
Samhällsbyggnadsnämnden inte hade rådighet i frågan fanns det ingen anledning
att föregå kommunfullmäktige genom att spekulera. Först när
Samhällsbyggnadsnämnden återfick rådighet i frågan kunde detta beslut vägas
mot andra.
”Varför fattades inte nedläggningsbeslutet under en egen beslutspunkt i
samhällsbyggnadsnämnden?”
Vi fattade dessa tre beslut under budgetärendet för att tydliggöra att dessa var
just åtgärder för att nå en budget i balans för 2020 och kunna ta till oss den ram vi
tilldelats. Nämndens ledamöter fick först information från förvaltningen för
respektive punkt under ärendet varefter möjlighet till frågor och synpunkter fanns.
Sedan togs varje beslut för sig tydligt i den ordning de presenterades. Det var en
ordning som jag uppfattade att nämndens ledamöter accepterade och inte hade
några synpunkter på.
”Med anledning av att det finns två tillagningskök i Kisa. Övervägdes en
nedläggning av något av dessa istället och samtidigt utöka verksamheten i Horn?”
Nej, det ställdes aldrig som ett alternativ till denna åtgärd eftersom det inte rent
praktiskt är möjligt att göra samma förändring på några av de övriga enheterna.
”Finns ett nytt tillagningskök med i planerna för investeringen i Rimforsa skola?”
Det stämmer att Samhällsbyggnadsnämndens beslut om upphandling av
entreprenaden för Rimforsa skola innehåller ett tillagningskök.
”På vilket sätt tar samhällsbyggnadsnämnden hänsyn till behovet av kommunala
arbetsplatser och kommunal service i alla kommundelar när den fattar sina
beslut?”
Vi tar hänsyn till det uppdrag som vi fått av kommunfullmäktige att lösa våra
verksamhetsområden med den budget som vi tilldelas. Om maten tillagas i Kisa
eller Horn är inte avvägt vårt uppdrag.
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2019‐10‐01
Svar på interpellation, daterat 2019‐10‐11
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten
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§ 126

Dnr 2019‐00040

Fråga (V) till samhällsbyggnadsnämndens ordförande om hantering av
ärende om villatomter i Horn
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av
samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael Österling (L).
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Anders Lind (V) har inför kommunfullmäktiges
sammanträde ställt en fråga till samhällsbyggnadsnämndens ordförande Mikael
Österling (L). Frågan rör samhällsbyggnadsnämndens beslut om försäljning av
villatomter i Horn och eventuellt jäv för ordförande i denna fråga.
Beslutsunderlag
Fråga, inkommen 2019‐10‐10
Beslutet skickas till
Akten
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§ 127

Dnr 2019‐00171

Val av ledamot och ersättare i bildningsnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Robert Wass (S) till ledamot i
bildningsnämnden. Vidare beslutar kommunfullmäktige att utse Claes‐Göran Blixt
(S) till ersättare i bildningsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende uppdrag som ledamot
samt ersättare i bildningsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ing‐Britt Andersson (S) föreslår att Robert Wass (S) utses till ny ledamot i
bildningsnämnden samt att Claes‐Göran Blixt (S) utses till ersättare i nämnden.
Beslutet skickas till
De valda
Bildningsnämnden
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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§ 128

Dnr 2019‐00172

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Risto Laine (S) till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval avseende en vakant plats som
ersättare i samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ing‐Britt Andersson (S) föreslår att Risto Laine (S) utses till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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§ 129

Dnr 2019‐00165

Val av ledamot i samhällsbyggnadsnämnden (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Mats Åsenfalk (SD) till ledamot i
samhällsbyggnadsnämnden.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige har tidigare entledigat Sigge Bergqvist (SD) från uppdraget
som ledamot av samhällsbyggnadsnämnden. Kommunfullmäktige ska därför utse
en ny ledamot i nämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Christian Nordin Olsson (SD) föreslår vid sammanträdet att Mats Åsenfalk (SD)
utses till ledamot i samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valde
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunkansliet
HR‐avdelningen
Akten
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