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§ 13

Dnr 2020‐00008

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020‐02‐17 för kännedom:
Uppsägning av ITSAM‐avtalet, skrivelser från Åtvidabergs och Vimmerby
kommuner
Minnesanteckningar från möte med presidierna i ITSAM‐kommunerna 2020‐01‐16
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐02‐10
Beslutet skickas till
Akten
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§ 14

Nr 44898

Presentation av Kinda‐Ydre Sparbanks verksamhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Johan Widerström, VD för Kinda‐Ydre Sparbank, berättar om bankens verksamhet
med fokus på dess roll i samhället.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 15

Nr 46916

Uppföljning av utvecklingsområde kompetensförsörjning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
HR‐chef och kvalitetssamordnare för bildningsförvaltningen redogör för en
uppföljning av kommunfullmäktiges utvecklingsområde ”Kompetensförsörjning”.
Utvecklingsområdet berör både kommunens behov av kompetens i egenskap av
arbetsgivare och kompetensförsörjningen i kommunen i stort. Den förstnämnda
delen återrapporteras av HR‐chefen medan den del som rör kommunen i stort
rapporteras av tjänsteman från bildningsförvaltningen.
Beslutsunderlag
Presentation Kompetensförsörjning
Beslutet skickas till
Akten
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§ 16

Nr 47059

Information från förvaltningscheferna om preliminärt årsbokslut
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningscheferna för kommunstyrelsen, bildningsnämnden,
samhällsbyggnadsnämnden samt vård‐ och omsorgsnämnden redogör för årets
resultat och verksamhet. Detta inför kommunfullmäktiges behandling av bokslutet
senare under våren.
Beslutsunderlag
Förvaltningschefernas presentationer
Beslutet skickas till
Akten
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§ 17

Dnr 2020‐00009

Uppföljning kundnöjdhet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
I enlighet med årsagendan redovisar kommunchefen en sammanställning av
kundnöjdhet med utgångspunkt i SCB:s medborgarundersökning.
Beslutsunderlag
Sammanställning av medborgarundersökning 2019
Beslutet skickas till
Akten
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§ 18

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
december 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per december 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 § 29/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐01‐27
Månadsrapport December 2019, preliminärt årsbokslut
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 19

Dnr 2019‐00205

Budget 2020 ‐ Förändrad ramfördelning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förändrad budget 2020 enligt nedan
beskriven ramfördelning:
Beslutad ram
2020, juni

Ny ram 2020

Valnämnd
Jävsnämnd
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Vård‐ och omsorgsnämnden
Revision
Överförmynderi
Prioriterad lönepott 2019

100
100
33 130
71 081
247 798
205 419
1 080
1 380
1 054

100
100
33 620
74 924
250 953
217 102
1 080
1 380
0

Summa

561 142

579 259

KF ofördelat
Ofördelat BN och VON
Kapitalkostnad genomförda investeringar
Prioriterad lönepott 2020
Finansförvaltning
Summa nettokostnad

2 000
8 600
2 551
1 000
4 188
579 481

3 750

1 000
4 188
588 197

Skatter och bidrag

591 321

600 213

Resultat
Resultat i andel SoB

11 840
2,00%

12 016
2,00%

Reservation
Christian Nordin Olsson, Christina Nilsson, Peter Nilsson, Mikael Lindell och Mats
Åsenfalk, samtliga SD, reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
Kinda kommuns budget för räkenskapsåret 2020 beslutad 2019‐06‐17, KF § 79,
innehåller poster som inte är fördelade till den nämnd som kostnaderna/budgeten
tillhör. Dessa poster innefattar:
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Prioriterad lönepott
Prioriterad lönepott har utfördelats till nämnderna under 2019 med ett totalt
belopp på 773 tkr inklusive löneuppräkning för 2020.
Dessa tillförs nämndernas ramar för 2020 enligt följande:
SBN: 177 tkr
BN: 494 tkr
VON: 102 tkr
Kapitalkostnad genomförda investeringar
Kapitalkostnad avseende genomförda investeringar innehåller 2 551 tkr baserat på
projekten Hackelhallen 1 875 tkr, lekplatser 170 tkr, bredbandsutbyggnad 345 tkr,
GC‐väg Rimforsa strand 21 tkr samt kommunal ledningsplats 140 tkr. Vad gäller
projekt för bredbandsutbyggnad bedöms endast 100 tkr behöva tas i anspråk på
grund av försenad utbyggnad. I övrigt bedöms samtliga investeringar vara
genomförda och äskade driftmedel vara i paritet med det realiserade behov som
finns.
Detta innebär att 2166 tkr tillförs SBNs ram samt att 140 tkr tillförs KS ram för att
täcka kapitalkostnader för genomförda projekt.
KF ofördelat
Från ofördelade medel för år 2020 fördelas 350 tkr för marknadsföring som
beslutades 2019, dessa fördelas till KS ram 2020 som en engångsbudget.
Därutöver ökas ofördelade medel med 100 tkr.
Total ram för KF ofördelat blir 1750 tkr för 2020.
Ofördelat VON och BN
Den stora posten som avser ”ofördelat VON & BN” infördes i syfte att fördela ut
extra ramar baserat på det befarade underskott som prognostiserades under
våren 2019. Efter analys av underlag från VON och BN har ett sammanlagt behov
på 14 242 tkr identifierats vilket överstiger de 8 600 tkr som finns avsatt i budget
2020. Därutöver har även SBN flaggat för ett behov av utökad ram.
Nytt kostnadsutjämningssystem
Under hösten har riksdag och regering tagit beslut om förändrad modell inom
kostnadsutjämningssystem som påverkar Kinda kommuns skatter och bidrag.
Kinda har med avseende av detta en avsevärt förändrad finansiering jämfört med
budgetbeslutet i juni. Ny intäktsprognos för Kinda kommun baserat på
invånarantalet 9 952 (1 nov 2019) ger 600 200 tkr. Jämfört med de 591 321 tkr
som finansierade budgetbeslutet i juni 2019.
De ofördelade medlen till VON och BN samt nya intäkter i form av nytt
kostnadsutjämningssystem fördelas till VON 11 581 tkr, BN 2 661 och SBN 3 500
tkr.
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Ny ramfördelning enligt nedan framräkning:

Uppföljning
Löpande uppföljning av ekonomin sker vid månadsuppföljningarna, delårsrapport
per augusti och vid årsbokslut.
Tidigare behandling av ärendet
Kommunstyrelsen beslutade i § 5/2020 att återremittera ärendet till förvaltningen
för komplettering av underlaget. Inför kommunstyrelsens förnyade behandling av
ärendet redovisades nämndernas äskanden vilka också finns med i underlaget till
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §§ 5/2020, 31/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐12‐16
Specifikation över äskanden
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S), Lars Karlsson (L), David Wenhov (‐) och Lena Käcker Johansson
(KD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar att de medel som tillförts kommunen genom
det nya kostnadsutjämningssystemet inte anvisas till nämnderna.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad debatt att det utöver kommunstyrelsens
förslag finns ett förslag från Christian Nordin Olsson (SD) om att de medel som

Justerandes signatur

12(20)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2020‐02‐17

Kommunfullmäktige
tillförts kommunen genom det nya kostnadsutjämningssystemet inte anvisas till
nämnderna.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomiavdelningen
Revisionen
Akten
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§ 20

Dnr 2019‐00196

Svar på remiss Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i
regional tågtrafik
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ställa sig bakom förslaget till yttrande samt
uppdra till kommunstyrelsens ordförande att underteckna yttrandet.
Sammanfattning
Region Östergötland har översänt remiss avseende ”Målbild 2040 för Region
Östergötlands engagemang i regional kollektivtrafik”. Region Östergötland har
tidigare med hjälp av en konsult tagit fram en förstudie/planeringsunderlag kallad
”Tågutvecklingsplan 2040” över vilken Kinda kommun tidigare yttrat sig. Den nu
aktuella remissen är en fortsättning på detta arbete där inkomna remissynpunkter
från förstudien varit en del i arbetet.
Inför kommunstyrelsens sammanträde 2020‐01‐07 hade kommunstyrelsens
förvaltning tagit fram ett förslag till yttrande över underlaget. Kommunstyrelsen
beslutade dock i § 9/2020 att återremittera ärendet till förvaltningen för at även
beakta de delvis nya förutsättningar som presenterades vid det strategiska
samrådet i december.
Det som nu framkommit är att inriktningen från Linköpings kommun och regionen
är att tågen på Stångådalsbanan i framtiden ska ha slutstation Tannefors. Detta är
från berörda parters sida främst motiverat av kapacitetsskäl utifrån tillgänglig
spårkapacitet på Linköpings station.
Från Kinda kommuns sida är det av yttersta vikt att järnvägen bibehålls med minst
nuvarande funktion vad gäller spåranslutning för såväl person‐ som godstrafik till
Linköpings resecentrum och stambanan. Med anledning av järnvägens strategiska
betydelse föreslås också att yttrandet beslutas/antas av kommunfullmäktige.
I yttrandet har efter kommunstyrelsen också korrigerats en felaktig uppgift om
samverkan med övriga kommuner längs Stångådalsbanan. Inför behandlingen av
ärendet i kommunstyrelsens beredning hade en ledamot av kommunstyrelsen
inkommit med ytterligare synpunkter/kompletteringar till yttrandet vilka
beredningen beslutade skulle inarbetas i kommunens yttrande.
Kommunstyrelsen beslutade i § 33/2020 även styrelsens förslag till yttrande skulle
översändas till Region Kalmar och berörda kommuner längs Stångådalsbanan.
Detta för att ge även dessa aktörer möjlighet att ställa sig bakom kommunens
yttrande/ståndpunkter.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 33/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐01‐13
Förslag till yttrande
Remiss: Målbild 2040 för Region Östergötlands engagemang i regional tågtrafik
med följebrev
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lena Käcker Johansson (KD), Nils‐Gunnar Wenhov (L), Conny Forsberg (S), Claes
Brandén (MP) och Christina Nilsson (SD) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Region Östergötland
Akten
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§ 21

Dnr 2020‐00006

Flytt av tobakstillsyn från vård‐ och omsorgsnämnden till
samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att samtliga uppgifter enligt lag om tobak och
liknande produkter (SFS 2018:2088) som åligger Kinda kommun från och med
2020‐03‐01 ska fullgöras av samhällsbyggnadsnämnden.
Kommunfullmäktige beslutar vidare om att anta de revideringar som behöver
göras i samhällsbyggnadsnämndens och vård‐ och omsorgsnämndens respektive
reglementen med anledning av denna förändring.
Sammanfattning
Riksdagen beslutade den 12 december 2018 om en ny lag om tobak och likande
produkter (SFS 2018:2088). En förordning (SFS 2019:223) om tobak och liknande
produkter har beslutats av regeringen. Den nya lagen ersätter tidigare tobakslagen
(SFS 1993:581) och lagen om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare (SFS
2017:425).
Kommunen ska enligt den nya lagen pröva tillstånd för tobaksförsäljning och ta
emot anmälningar för e‐cigaretter och påfyllningsbehållare. Kommunen ska även
utöva tillsyn över försäljningsverksamhet och rökfria miljöer. Kommunen måste
bestämma vilken nämnd som ska hantera frågorna och ändra reglementena i den
delen. Frågorna kan till exempel hanteras av den nämnd som handlägger
serveringstillstånd, närmast socialnämnd, eller av miljönämnd. SKL har ingen
uppfattning i fråga om vilken nämnd som ska hantera uppgifter enligt lagen utan
det beror på hur verksamheten i övrigt är organiserad. Tillståndsprövningen liknar
hanteringen för serveringstillstånd, men tillsynen påminner om miljönämndernas
verksamhet, dock att bara vissa delar kan avgiftsfinansieras).
Tillsynen av försäljningsställen enligt den tidigare, numera upphävda, tobakslagen
har utförts genom avtal med Vimmerby kommun av vård‐ och omsorgsnämnden.
Samhällsbyggnadsnämnden har enligt nu gällande reglemente ansvarat för att
utöva den omedelbara tillsynen enligt 2 och 4 §§ gamla tobakslagen (tillsyn över
offentliga miljöer/lokaler där rökförbud enligt lag råder).
Då avtalet med Vimmerby kommun efter den ovan beskrivna lagändringen inte
längre omfattar tillsyn över tobaksförsäljning föreslås att samtliga kommunens
uppgifter enligt den nya lagstiftningen samlas hos samhällsbyggnadsnämnden.
Vad gäller taxor för tillsyn av försäljningsställen enligt lag om tobak och likande
produkter har sådana antagits i kommunfullmäktiges samlade taxebeslut, KF §
136/2019‐11‐11.
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Det åligger samhällsbyggnadsnämnden att besluta om de ändringar i nämndens
delegationsordning som behövs för att kunna fullgöra nämndens åtaganden enligt
denna lag.
Detta ärende omfattar enbart de ändringar i reglementena som krävs med
anledning av ändrad ansvarsfördelning vad gäller kommunens uppgifter enligt lag
lom tobak och liknande produkter. En mer omfattande översyn av kommunens
samtliga reglementen är planerad att ske senare under mandatperioden.
Då de berörda nämnderna önskar tillämpa den nya ansvarsfördelningen så snart
som möjligt har ärendet inte beretts av berörda nämnder. Däremot har samråd
skett med ordförande och förvaltningschef för respektive nämnd/förvaltning.
Förslaget kommer också att delges respektive berörds nämnds presidium inför
beslutet i kommunfullmäktige.
Förslaget innebär ingen förändring vad gäller tjänster och budget för de berörda
nämnderna utan ska hanteras inom befintlig ram.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 32/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020‐01‐10
Förslag till reviderat reglemente för samhällsbyggnadsnämnden
Förslag till reviderat reglemente för vård‐ och omsorgsnämnden
Beslutet skickas till
Samhällsbygggnadsnämnden
Vård‐ och omsorgsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 22

Dnr 2020‐00019

Omfördelning av medel för rivning av byggnader på stationsområdet i Kisa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att de medel om totalt 350 000 kronor som tidigare
anvisats av fullmäktige för en eventuell flytt och renovering av f d godsmagasin
istället ska anvisas till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera kommunens
del av rivningskostnaderna avseende godsmagasinet och stationshuset.
Kommunfullmäktige beslutar att detta innebär att den avsättning som finns
avseende bidrag till aktuell förening återförs till årets resultat samt att
motsvarande belopp ur kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov för
2020 istället anvisas till samhällsbyggnadsnämnden för att finansiera nämndens
kostnader för rivning av byggnaderna.
Detta beslut ersätter tidigare beslut i kommunfullmäktige § 65/2018 som därmed
upphör att gälla.
Sammanfattning
Kommunfullmäktige beslutade i 65/2018‐06‐11 om att skänka det f d
godsmagasinet vid Kisa station till föreningen Stångådalsbanans vänner samt
lämna ett bidrag med 350 000 kronor för att bekosta del av kostnaderna för att
flytta och renovera det f d godsmagasinet. Beslutet och bidraget var villkorat med
att länsstyrelsen lämnade ett bidrag om 275 000 kronor samt att avtal upprättades
med den aktuella föreningen. Avtalet förutsattes reglera villkoren samt tidsplan för
en eventuell flytt av byggnaden.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har vid upprepade tillfällen försökt få ett besked
från föreningens företrädare huruvida de är beredda att fullfölja projektet.
Föreningen i fråga är i dagsläget inte beredda att ta på sig ansvaret för en flytt av
magasinet. Därmed kan intentionerna i kommunfullmäktiges ursprungliga beslut
inte genomföras.
Då nuvarande intentionsavtal avseende stationsområdet förutsätter att befintliga
byggnader rivs eller flyttas avser kommunen gå vidare med en rivning av både det
f d godsmagasinet och stationshuset. Samhällsbyggnadsförvaltningen har begärt
att få använda de medel som tidigare anvisats av fullmäktige för en flytt av
byggnaden. Kommunens bidrag till en eventuell flytt och renovering var också
delvis beräknat utifrån den uppskattade kostnaden för en rivning av byggnaderna.
Kompletterande information som redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde
Det ursprungliga bidraget till föreningen är bokfört som en avsättning och får ej
ianspråktas för annat ändamål. Det innebär att avsättningen istället efter
föreningens besked ska återföras till resultatet. Rivningen föreslås därför istället
finansieras genom kommunfullmäktiges anslag för oförutsedda behov.

Justerandes signatur
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Dnr 2020‐00039

Ny motion (V) om att minska försörjningsstödet ‐ utveckla insatser
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Kicki Stridh (V) har 2020‐02‐14 inkommit med en motion
om att ”minska försörjningsstödet – utveckla insatser”.
Motionen ställs mot bakgrund av ökade kostnader för ekonomiskt bistånd i Kinda
och andra kommuner samt de förändringar som sett inom Arbetsförmedlingen och
kommunens arbetsmarknadsenhet.
I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen


att agera för att minska behovet av försörjningsstöd genom förebyggande
insatser som bygger på kunskap och beprövad erfarenhet



att i detta ta tillvara kunskap och kompetens inom den kommunala
organisationen i sin helhet samt hos civilsamhället



att inventera och utveckla praktikplatser inom den kommunala
verksamheten

Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020‐02‐14
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten

Justerandes signatur
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