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§ 69

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Hans Måhagen (S) och Mona Damm (M)
att jämte ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll.
Ärendebeskrivning
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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§ 70

Dnr 2020/19

Ärende angående ändring av kommunfullmäktiges tidigare beslut om
rivning avseende godsmagasin vid Kisa station
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att inte behandla ärendet.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i § 22/2020 om att anslå/omfördela medel för att
riva både stationshuset och godsmagasinet vid Kisa station.
Samhällsbyggnadsnämnden som har kommunfullmäktiges uppdrag att verkställa
rivningen har upphandlat en rivniningsentreprenad och om inte tidigare beslut
upphävs/omprövas är nämnden skyldig att verkställa det tidigare beslutet.
Tidsfristen att lämna besked till rivningsentreprenören om vad rivningen ska
omfatta går ut inom kort vilket gör att ärendet brådskar.
Efter fullmäktiges tidigare beslut har Kisa-Västra Eneby hembygdsförening
inkommit med en skrivelse där föreningen erbjuder sig att överta ansvaret för
godsmagasinet samtidigt som det bevaras på befintlig plats.
Det är mot bakgrund av denna skrivelse som ärendet nu lyfts.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) föreslår att kommunfullmäktige beslutar att ta upp ett
extraärende avseende bevarande av godsmagasinet vid Kisa station.
Beslutsgång
Då ärendet vare sig är kungjort eller berett av kommunstyrelsen ställer ordförande
frågan om kommunfullmäktige är berett att ändå behandla frågan. Då
kommunfullmäktige inte är enigt om att behandla ärendet innebär det att ärendet
inte får lyftas vilket också blir kommunfullmäktiges beslut.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kisa-Västra Eneby Hembygdsförening
Akten
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§ 71

Dnr 2020/8

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna.
Ärendebeskrivning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020-06-15 för kännedom:
Länsstyrelsens beslut 2020-04-29 om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige
för Miljöpartiet
Skrivelse från kommunens revisorer angående utökade resurser till revisionen
2020
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-08
Beslutet skickas till
Akten
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§ 72

Dnr 2020/32

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
april 2020.
Ärendebeskrivning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per april 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 § 126/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15
Månadsrapport April 2020
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 73

Dnr 2020/87

Svar till kommunfullmäktige med anledning av hemställan till
kommunfullmäktige om att ställa krav på genomförandet av åtgärder
inom bildningsnämnden samt vård- och omsorgsnämnden för att uppnå
en budget i balans för år 2020
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta emot återrapporteringen från vård- och
omsorgsnämnden respektive bildningsförvaltningen.
Kommunfullmäktige konstaterar att återrapporteringen visar att nämnderna i
fråga har en plan för en långsiktig hållbar verksamhet samtidigt som att det inte är
möjligt för nämnderna att återställa underskottet på kort sikt. Nämnderna
uppmanas dock att fortsatta sitt arbete med åtgärdsplaner och om möjligt minska
det prognosticerade underskottet.
Kommunfullmäktige uppdrar även åt nämnderna att vid fullmäktiges ordinarie
sammanträden i oktober och december månad redovisa hur arbetet med
långsiktiga åtgärder fortlöper.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i § 48/2020 att vård- och omsorgsnämnden samt
bildningsnämnden till fullmäktige den 15 juni skulle presentera en kort- och
långsiktig åtgärdsplan för sina områden. I planen skulle konsekvenser av eventuella
beslut om kortsiktiga verksamhetsförändringar av principiell karaktär för att uppnå
en budget i balans 2020 vara tydligt beskrivna.
Vård- och omsorgsnämnden samt bildningsnämnden har inkommit med
åtgärdsplaner/svar som respektive nämnd ställt sig bakom.
Båda nämnderna har bedömt att det inte är möjligt att genom kortsiktiga åtgärder
återställa nämndens hela/totala prognostiserade underskott för 2020. I båda
nämnderna bedrivs däremot sedan tidigare ett långsiktigt arbete för att på sikt nå
kostnadseffektiviseringar i en förändrad organisation.
I vård- och omsorgsnämnden har exempelvis en kartläggning av IFO-verksamheten
genomförts och därutöver en äldreomsorgsplan som ska ligga till grund för
nämndens framtida verksamhet inom det området under framtagande.
Utifrån att nämnderna aktivt arbetar med åtgärder och att kortsiktiga åtgärder
skulle riskera negativa konsekvenser både på kort och lång sikt är förslaget från
kommunstyrelsen att nämnderna inte ska åläggas att återställa resultatet i sin
helhet inom respektive nämnd och att det prognosticerade underskottet istället
får belasta kommunens resultat. Nämnderna uppmanas dock att tillvara ta de
möjligheter som ändå finns till effektivisering.
Kommunfullmäktige föreslås även få en redovisning av det långsiktiga arbetet vid
sammanträdena i oktober och december.
Vid dagens sammanträde med kommunfullmäktige föredras respektive nämnds
svar av dess respektive ordförande.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 125/2020
Förslag till beslut, daterat 2020-05-28
Bildningsnämndens svar till kommunfullmäktige
Vård- och omsorgsnämndens svar till kommunfullmäktige
Beslutet skickas till
Bildningsnämnden
Vård- och omsorgsnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 74

Presentation av ny IT-strateg
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för presentationen.
Ärendebeskrivning
Kommunens nya IT-strateg Emina Kalkan presenterar sig.
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§ 75

Dnr 2020/96

Förslag från den parlamentariska gruppen om förändringar avseende
beräkning av ersättning för förlorad arbetsinkomst samt gällande
ersättningsberättigade förrättningar
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att för förtroendevald som uppbär fast arvode som
motsvarar 40% av heltid eller mer medges inte rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst. Detta gäller i samband med samtliga kommunala sammanträden
och förrättningar.
Kommunfullmäktige beslutar att rätten till sammanträdes- och
förrättningsarvoden för förtroendevald som deltar i sammanträde eller förrättning
för annat organ än där vederbörande uppbär fast ersättning motsvarande 40% av
heltid eller mer behålls tillsvidare.
Kommunfullmäktige beslutar att tillsvidare för övriga förtroendevalda behålla
möjligheten att åberopa schablonberäknad ersättning baserad på SGI för förlorad
arbetsinkomst. Intyg från revisor, redovisningsbyrå eller motsvarande godkänns
även fortsättningsvis.
Kommunfullmäktige beslutar att för samtliga förtroendevalda införa ett tak för
ersättning för förlorad arbetsinkomst motsvarande det arvode som uppbärs av
kommunstyrelsens ordförande (f n 90% av riksdagsmannaarvodet = 373
kr/timmen).
Ovanstående ändringar träder i kraft omedelbart från och med
kommunfullmäktiges beslut.
Den parlamentariska gruppen ska i god tid för inför nästkommande mandatperiod
att se över hela arvodesreglementet samt ta fram tillämpningsföreskrifter. I
samband med det övergripande uppdraget kan det även bli aktuellt att återigen se
över beräkningsgrunderna för förlorad arbetsinkomst, exempelvis vad gäller
eventuell avräkning av inkomster från Kinda kommun.
Ajournering
Sammanträdet ajourneras klockan 18:25-18:30.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i § 41/2020-04-20 om att tillsätta en parlamentarisk
grupp för att se över bestämmelserna om ersättningar till förtroendevalda i Kinda
kommun. Gruppen fick i uppdrag att omgående komma med ett förslag i fråga om
reglerna för ersättning för förlorad arbetsinkomst samt vad gäller ersättningar för
förrättningar så att ett förslag avseende dessa frågor kunde behandlas av
kommunfullmäktige vid sammanträdet i juni 2020.
Gruppen har bestått av Emil Turesson (S), Marko Maripuu (L), Annika Haag (LPO),
Mona Damm (M), Jörgen Kalmendal (KD), Christan Nordin Olsson (SD), Lars
Thostrup (V) och Tore Olsson (C). Tore Olsson (C) har varit sammankallande.
Miljöpartiet har uppmanats att utse representant till gruppen men valt att avstå
Justerandes signatur
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från detta. Gruppens medlemmar har varit eniga i sitt förslag som också förankrats
i respektive parti.
Den huvudsakliga frågeställningen har varit hur förlorad arbetsinkomst för
egenföretagare ska beräknas/fastställas i de fall intyg från
revisor/redovisningskonsult ej finns att tillgå.
En utgångspunkt för gruppens arbete har varit att en skälig ersättning för förlorad
arbetsinkomst ska utgå i de fall en förtroendevald kan styrka att denne går miste
om förlorad arbetsinkomst i samband med sitt förtroendeuppdrag. Regelverket får
dock inte heller vara alltför administrativt betungande för förvaltningen och den
förtroendevalda varför en viss avvägning fått ske mellan dessa olika intressen. En
annan viktig aspekt vid arbetet har varit att reglerna ska vara generellt tillämpbara
både utifrån nu kända förhållanden och sådana som skulle kunna komma ifråga i
framtiden.
Som utgångspunkt i gruppens arbete har framförallt gällande reglementen från
andra kommuner och SKL:s cirkulär i ämnet använts som inspiration och underlag.
Gruppens slutliga förslag i den första delen av uppdraget innebär att
förtroendevalda som uppbär fast arvode som motsvarar 40% av heltid eller mer
(betydande del av heltid) inte längre har rätt till ersättning för förlorad
arbetsinkomst vid kommunala sammanträden och förrättningar. Detta innebär en
anpassning till kommunallagens bestämmelser om att denna grupp av
förtroendevalda ska hållas isär från övriga förtroendevalda. Ändringen är även i
linje med vad som påpekats av kommunrevisionen.
I samband med genomgång av reglementen från andra kommuner konstaterades
dels att det förekommer en uppsjö av olika beräkningsgrunder för förlorad
arbetsinkomst men också att Kinda kommun som en av få kommuner saknade ett
övre tak vad gäller ersättning för förlorad arbetsinkomst. Det tak som nu föreslås
innebär att ersättningen för förlorad arbetsinkomst hålls inom en skälig nivå.
Den andra delen av uppdraget innebär en generell översyn av hela reglementen
och vad som är en skälig nivå för de olika uppdragen. Avsikten är även att ta fram
så kallade tillämpningsföreskrifter för att underlätta tolkningar och beräkningar av
de olika arvodena och ersättningarna. Förslag i denna del ska vara klart i god tid
för nästa val.
I gruppens diskussioner har även andra möjliga förbättringsområden framkommit t
ex vad gäller utbildningar för nya förtroendevalda, förtydligande av blanketter och
möjligheten att på sikt digitalisera hanteringen. Dessa frågor tas med i
förvaltningens utvecklingsarbete.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 132/2020
Förslag till beslut, daterat 2020-05-22
Reviderad version av
”Bestämmelser för arvoden och ekonomiska ersättningar till förtroendevalda i Kin
da kommun.
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Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Partierna i kommunfullmäktige
Kommunstyrelsen och nämnderna
Kommunkansliet
Kommunrevisionen
Akten
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§ 76

Dnr 2020/85

Yttrande över ansökan om gruppstation för vindkraft i Hycklinge sökande Fred Olsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avstyrka den aktuella ansökan vilket innebär att
Kinda kommun utnyttjar sin kommunala vetorätt och säger nej till en
vindkraftsetablering i Horn-Hycklinge.
Reservation
Mona Damm (M), Anne Bergman Gustavsson (M), Johan Igheimer (M), Gustav
Svensson (M), Börje Karlsson (KD), Anders Lind (V) och Kicki Stridh (V) reserverar
sig mot beslutet till förmån för eget förslag om att tillstyrka den aktuella ansökan.
Ärendebeskrivning
Miljöprövningsdelegationen vid Länsstyrelsen i Östergötland har i skrivelse
inkommen 2020-04-22 tillfrågat Kinda kommun om kommunen tillstyrker en
planerad vindkraftsanläggning i Hycklinge. Den nu aktuella ansökan från Fred
Olsen Renewables AB omfattar totalt 8 vindkraftverk som är belägna i kommunens
sydligaste del, nära gränsen mot Vimmerby kommun.
Ansökan har varit ute på samråd och tidigare även presenterats i
kommunstyrelsen. Jämfört med det ursprungliga förslaget har antalet
vindkraftverk reducerats kraftigt och de kvarvarande verken föreslås förläggas
inom ett område med få/inga bostäder/byggnader.
Enligt 16 kap. 4 § miljöbalken ska kommunfullmäktige besluta om att
tillstyrka/avstyrka en vindkraftsetablering, förfarandet benämns ofta som det
”kommunala vetot”.
Villkoren för anläggningen prövas av länsstyrelsen efter samråd med övriga
myndigheter däribland samhällsbyggnadsnämnden i Kinda kommun i egenskap av
myndighetsnämnd. Kommunfullmäktige kan/får inte ställa villkor i samband med
beslut om tillstyrkan. Det gäller såväl villkor om skyddsåtgärder för människor,
djur, natur och miljö men också eventuella krav om motprestation från den
sökande, det som brukar kallas bygdepeng. Det är inte heller möjligt att tillstyrka
delar av ett projekt utan det är ansökan i sin helhet som ska tillstyrkas/avstyrkas.
Kommunens ställningstagande i fråga om tillstyrkan bör ta sin utgångspunkt i
översiktsplanen samt i eventuella andra planer kommunen har för mark- och
vattenanvändningen i det aktuella området. Kommunen får dock vid behov göra
nya bedömningar av vad som är lämplig mark- och vattenanvändning t ex om det
finns motstridiga intressen och/eller andra behov av marken (t ex för nya
bostäder).
Översiktsplanen är dock enbart vägledande och eventuella utpekade områden för
vindkraft ska inte ses som absoluta. Kommunens nu gällande översiktsplan är
antagen år 2004 och är i behov av uppdatering. Översiktsplanen berör i princip inte
vare sig vindkraft eller det aktuella området för etableringen. Det finns även en av
kommunfullmäktige antagen Vindkraftsplan vilken utgör ett så kallat tematisk
tillägg till översiktsplanen, dess rättsverkan torde vara samma som för en
Justerandes signatur
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översiktsplan. Då även denna plan är föråldrad samt utifrån att kommunstyrelsen
beslutar om att planen ska ersättas med en plan för förnybar energiförsörjning får
även denna plan anses som inaktuell i flera avseenden och därmed tillerkännas
mindre betydelse vid kommunfullmäktiges ställningstagande.
Utifrån förvaltningsrättsliga principer bör beslutet motiveras utifrån
grundläggande krav på saklighet och opartiskhet.
Ett beslut avseende tillstyrkan är inte ett beslut som ska anses utgöra
myndighetsutövning och kan enbart överklagas genom så kallad laglighetsprövning
av kommunens medlemmar (ej av projektören). Eftersom det inte är fråga om
myndighetsutövning är förvaltningslagen i vissa delar inte tillämplig men kraven
som framställs i 5 § Förvaltningslagen kan ändå till viss del anses tillämpliga:
”En myndighet får endast vidta åtgärder som har stöd i rättsordningen. I sin
verksamhet ska myndigheten vara saklig och opartisk.
Myndigheten får ingripa i ett enskilt intresse endast om åtgärden kan antas leda till
det avsedda resultatet. Åtgärden får aldrig vara mer långtgående än vad som
behövs och får vidtas endast om det avsedda resultatet står i rimligt förhållande till
de olägenheter som kan antas uppstå för den som åtgärden riktas mot.”
Förvaltningens förslag som också behandlats av kommunstyrelsens beredning är
att kommunfullmäktige beslutar att tillstyrka Fred Olsen Renewables AB ansökan
om uppförande av gruppstation för vindkraft, länsstyrelsens diarienummer 55117052-19. Tillstyrkan sker utifrån att etableringen inte står i strid med andra
intressen i kommunens översiktsplanering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 131/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-11
Länsstyrelsens hemställan
Ansökan med bilagor
Förslag till beslut vid sammanträdet
Johan Igheimer (M), Kicki Stridh (V) och Börje Karlsson (KD) yrkar att ärendet
återremitteras för framtagande av ny vindkraftsplan och
energieffektiviseringsplan.
Hans Måhagen (S), Pierre Ländell (LPO) och Christian Nordin Olsson (SD) yrkar att
ärendet ska avgöras idag.
Efter att kommunfullmäktige beslutat om att ärendet ska avgöras idag yrkar Kicki
Stridh (V), Johan Igheimer (M) och Börje Karlsson (KD) att ansökan ska tillstyrkas.
Hans Måhagen (S), Pierre Ländell (LPO), Christian Nordin Olsson (SD) och Joakim
Klasson (C) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag om att avstyrka ansökan.
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 ärendet ska avgöras idag varpå votering begärs.
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning:
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JA för att avgöra ärendet idag.
NEJ för att återremittera ärendet.
Efter att kommunfullmäktige beslutat om att ärendet ska avgöras idag och
diskussionen avslutats finner ordförande att det utöver kommunstyrelsens förslag
om att avstyrka den aktuella ansökan finns ett förslag om att ansökan ska
tillstyrkas.
Ordförande ställer därför de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla kommunstyrelsens förslag om att avstyrka
ansökan.
Omröstningsresultat
Med 15 Ja-röster för att ärendet ska avgöras idag och 7 Nej-röster för att
återremittera ärendet beslutar kommunfullmäktige att ärendet ska avgöras idag.
Utfallet i omröstningen redovisas i tabell sist i ärendet.

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland
Fred Olsen Renewables AB
Akten

SAMMANTRÄDESLISTA 2020-06-15

S Hans Måhagen
S Ing-Britt-Andersson
S Conny Forsberg Marie Turesson
S Else-Marie Frisk
S Göran Ulvan
S Anna Eklund
S Morgan Wass Emil Turesson
S Torbjörn Mellgren
M Christer Segerstéen
M Mona Damm
M Anne Bergman Gustavsson
M Göran Lindgren
M Malin Svensson Johan Igheimer
M Gustav Svensson
C Rickard Lindh
C Karin Ekholm
C Joakim Klasson
- Wolldurf Skallbom

Närvaro

Omröstningar

X

Ja
X

X

X

X
X
X

X
X
X

§ 76
Nej

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X
X

X
X
X
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SD Christina Nilsson
SD Christian Nordin Olsson
SD Peter Nilsson
SD Mikael Lindell
SD Marcus Edgar

X

X

X
X

X
X

L Lars Karlsson
L Mikael Österling
L Veronica Gullbrandsson

X
X

X
X

V Anders Lind
V Kicki Stridh
V Erik Andersson

X
X

X
X

X

X

KD Lena Käcker Johansson
KD Börje Karlsson
LPO Pierre Ländell
David Wenhov

X

X

MP Claes Brandén
C Anders Ljung

X
22/35

X
15

Justerandes signatur

18

7

Sida

4(4)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige
§ 77

Dnr 2019/170

Effektivisering av lokalutnyttjande ‐ Förslag till nytt hyresavtal
avseendelokaler i Örnen 2 och 3, Kisa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna förslag till nytt hyreskontrakt med
Regenten Fastighets AB avseende lokaler inom fastigheten Örnen 2 och 3, Kisa.
Ärendebeskrivning
Kinda kommun hyr sedan ett antal år tillbaka lokaler för Kinda Lärcentrum av
Regenten Fastighets AB. Under slutet av år 2019 inleddes en översyn av
kommunens lokalanvändning och lokalbehov. Detta utifrån att nämnderna såg
fördelar med att samlokalisera sina respektive verksamheter.
Efter förhandling med fastighetsägaren till Kinda lärcentrums nuvarande lokaler
finns nu ett förslag till hyreskontrakt som innebär en utökning av de lokaler som
kommunen hyr i fastigheten.
Avtalet gäller i 10 år med möjlighet till förlängning. Utifrån avtalets längd och
omfattning är ärendet av principiell karaktär och ska därmed beslutas av
kommunfullmäktige
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 130/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15
Förslag till nytt hyresavtal med Regenten Fastighets AB
Beslutet skickas till
Firmatecknare
Kommunchef
Samhällsbyggnadsnämnden
Bildningsnämnden
Akten
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§ 78

Dnr 2020/54

Samordning av hållbarhetsarbete ‐ Agenda 2030
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen uppdrag att ha samordnings- och
uppföljningsansvar för samtliga hållbarhetsperspektiv och därmed Agenda 2030.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att upphäva beslut KF § 68/2019 och
därigenom återkalla bildningsnämndens samordningsansvar för social hållbarhet.
Resurs som bildningsnämnden beviljades omfördelas till kommunstyrelsen.
Kommunfullmäktige avslår samhällsbyggnadsnämndens förslag om
samordningsansvar för Hållbar samhällsutveckling, samhällsbyggnadsnämnden §
39/2020.
Ärendebeskrivning
Kommunstyrelsen beslutade, § 113/2020 att uppdra åt förvaltningen att
återkomma med ett förslag om enhetlig hantering av det politiska
samordningsansvaret för Agenda 2030 till nästkommande
kommunstyrelsesammanträde.
Agenda 2030 är en del av Utveckling Kinda som beslutades av Kommunfullmäktige,
KF § 75/2019.
Målen i Agenda 2030 är integrerade och odelbara och balanserar de tre
dimensionerna av hållbarutveckling: den ekonomiska, den sociala och den
miljömässiga. Detta återspeglas i Utveckling Kinda och våra utvecklingsområden:
Hållbar samhällsutveckling, God livsmiljö, Ett livskraftigt näringsliv och
Kompetensförsörjning.
För att få en enhetlig och röd tråd i vårt arbete med hållbarhet bör arbetet utgå
från Utveckling Kinda och våra utvecklingsområden. Till exempel återfinns stor del
av social hållbarhet i utvecklingsområdet God livsmiljö. Våra utvecklingsområden
kompletterar och förstärker varandra. Nämnderna arbetar med Utveckling Kinda
och utvecklingsområdena genom att följa fastställda strategier och
kommunfullmäktiges mål, som bryts ner i nämnds åtaganden.
Samordnings- och uppföljningsansvar för samtliga hållbarhetsperspektiv och
Agenda 2030 ligger på kommunstyrelsen.
Detta ärende upphäver tidigare beslut KF § 68/2019 där samordningsansvar för
social hållbarhet tilldelades bildningsnämnden. Resurs som bildningsnämnden
beviljades omfördelas till kommunstyrelsen där samordnings- och
uppföljningsansvaret för samtliga hållbarhetsperspektiv återfinns.

Justerandes signatur

20

Sida

1(2)

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-06-15

Kommunfullmäktige

Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 128/2020
Kommunfullmäktige § 38/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-22
Beslutet skickas till
Samtliga nämnder och förvaltningar
Ekonomi- och kvalitetschef
Kommunkansliet
Akten
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§ 79

Dnr 2020/26

Svar på skrivelse angående kommunalt övertagande av föreningshuset i
Tidersrum
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att meddela föreningen att Kinda kommun avstår sin
rätt att återköpa fastigheten.
Ärendebeskrivning
Styrelsen för Tidersrums hembygdsförening har i skrivelse ställd till
kommunstyrelsen begärt ett möte med representanter för Kinda kommun för att
diskutera frågan om ett eventuellt kommunalt övertagande av föreningshuset i
Tidersrum.
Bakgrunden är att föreningen år 1991 fick köpa/överta fastigheten av Kinda
kommun. Tidersrums föreningshus är en allmän samlingslokal och uppbär bidrag
från Kinda kommun som en sådan. Föreningen konstaterar dock att uthyrningen av
samlingslokalen inte räcker till för att klara fastighetens behov av underhåll, drift
och renoveringsbehov.
I köpekontraktet från år 1991 finns inskrivet en rätt för Kinda kommun att återta
ägarskapet för fastigheten i det fall hembygdsföreningen nödgas avyttra
fastigheten. Föreningen meddelar i skrivelsen att de kan tänka sig att även
fortsättningsvis kan åta sig att ansvara för den löpande skötseln såsom städning
och skötsel av den yttre miljön. I det fall kommunen inte övertar ägarskapet
bedömer föreningen dock att de är tvungna att sälja fastigheten på den öppna
marknaden.
Inför kommunfullmäktiges ställningstagande om huruvida kommunen ska utnyttja
möjligheten att köpa tillbaka fastigheten har ett yttrande inhämtats från
samhällsbyggnadsnämnden som ansvar för bidrag till allmänna samlingslokaler.
Samhällsbyggnadsnämnden har i beslut § 98/2020-04-28 meddelat att nämnden
inte har någon synpunkt på en eventuell försäljning av föreningshuset i Tidersrum,
då nämndens åtagande endast berör fördelning av de kommunala bidragen till de
lokaler som utsetts såsom samlingslokaler i kommunen. Dessa bidrag fortsätter att
utgå så länge som de aktuella föreningarna fortsätter driva lokalerna såsom
samlingslokaler enligt det kommunala bidragsreglementet.
Av samhällsbyggnadsnämndens beslut/ärendebeskrivning framgår även följande:
Enligt utredningar och beslut i bl. a KS 1978, KF 1994 samt KS 2000 har åtta lokaler,
med geografisk spridning, utsetts såsom allmänna samlingslokaler i Kinda
kommun. Utnämningen har inneburit att de ideella föreningar som ägt lokalerna
har kunnat uppbära kommunalt bidrag. Bidraget har administrerats och utbetalats
via samhällsbyggnadsnämnden och tidigare kultur- och fritidsnämnden som
upprättat reglementen såsom stöd för bidragsfördelningen. Under årens lopp har
lokaler både utgått och tillkommit, i takt med att ägande föreningar av olika
anledningar upphört med sin verksamhet eller då behov av nya samlingslokaler
uppstått. Initiativet har dock alltid legat hos föreningarna, det är där beslut om att
skapa eller lägga ned en verksamhet har tagits.
Justerandes signatur
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När det gäller den allmänna samlingslokalen i Tidersrum så drivs och ägs denna av
Tidersrums hembygdsförening. Från samhällsbyggnadsnämndens sida kan bara
konstateras följande, utifrån det ansökningsunderlag som inkommer inför varje
bidragsår:
- samlingslokalen i Tidersrum har endast utnyttjas under 14 tillfällen under 2019,
varav 9 av dessa tillfällen utgörs av Tidersrums hembygdsförenings egna
sammankomster. Vid 5 tillfällen har lokalen hyrts ut. Detta ska jämföras med
övriga samlingslokaler som ligger på en nyttjandefrekvens på mellan 75 och 420
tillfällen per år.
- enligt föreningens ekonomiska redovisning för 2019 framgår att intäkterna från
verksamheten vid samlingslokalen inte täcker befintligt reparationsbehov.
- närmsta större samlingslokal finns i Ydrefors och Kisa.
Från samhällsbyggnadsnämndens sida finns inga ytterligare medel att tillgå än de
befintliga samlingslokalsbidragen. Detta bidrag utgår till föreningen så länge som
den fortsätter äga och driva den aktuella samlingslokalen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 133/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-05-15
Samhällsbyggnadsnämnden § 98/2020
Skrivelse från Tidersrums hembygdsförening
Beslutet skickas till
Tidersrums hembygdsförening
Samhällsbyggnadsnämnden
Akten
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§ 80

Dnr 2019/174

Avslutande av ärende gällande förhandling med de övriga ITSAMkommunerna, återrapportering från kommunfullmäktiges presidium
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ta emot återrapporteringen från
kommunfullmäktiges presidium om att förhandlingsuppdraget enligt
KF § 138/2019 är avslutat för presidiets del.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i § 138/2019 om ett inriktningsbeslut om utträde ur
Kommunalförbundet ITSAM samt ett uppdrag till kommunfullmäktiges presidium
att med övriga ägare till ITSAM föra dialog om utträdesvillkor.
Kommunfullmäktiges presidium har nu träffat presidierna i övriga ITSAMkommuner. Resultatet av mötet finns sammanfattade i minnesanteckningar som
delgivits kommunfullmäktige. Fullmäktigepresidierna valde då att lämna frågan om
förändringar i styrdokumenten vidare till kommunchefsgruppen för vidare
handläggning. Fortsatt förhandling mellan fullmäktigepresidierna är för
närvarande inte motiverat.
Mot bakgrund av detta återrapporterar fullmäktiges presidium därmed det
aktuella uppdraget till fullmäktige och föreslår fullmäktige att vidta erforderliga
åtgärder för fortsatt hantering av ärendet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 54/2020
Skrivelse, daterad 2020-02-14
Beslutet skickas till
Kommunfullmäktiges presidium
Akten
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§ 81

Dnr 2020/30

Uppdrag till kommunstyrelsen om fortsatt utredning av eventuellt utträde
ur ITSAM
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att uppdra åt kommunstyrelsen att fortsatt utreda
ett eventuellt utträde ur Kommunalförbundet ITSAM.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att anvisa maximalt 500 000 kronor ur
kommunfullmäktiges ofördelade medel till kommunstyrelsen avsedda att
användas för att finansiera de utredningskostnader som kan antas uppstå med
anledning av kommunfullmäktiges inriktningsbeslut om utträde ur
kommunalförbundet ITSAM.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige beslutade i § 138/2019-11-11 om ett inriktningsbeslut om att
lämna kommunalförbundet ITSAM. I samma beslut gavs även ett uppdrag till
kommunfullmäktiges presidium att föra dialog med övriga fullmäktigepresidier
(ägarrepresentanter) om utträdesvillkoren. Kommunfullmäktiges presidium har
träffat företrädare för presidierna i övriga medlemskommuner och återrapporterat
sitt uppdrag till kommunfullmäktige, se separat ärende.
En kommun företräds i juridiska processer normalt av kommunstyrelsen och mot
bakgrund av detta föreslås att kommunstyrelsen ges i uppdrag att hantera frågan
om fortsatt utredning med anledning av inriktningsbeslutet.
Då kommunstyrelsens förvaltning idag inte själva har tillgång till den kompetens
som krävs inom detta område behöver medel tillskjutas till kommunstyrelsens ram
för att tjänsterna ska kunna köpas in.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 55/2020
Förslag till beslut, daterat 2020-02-13
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 82

Dnr 2019/178

Svar på motion (SD) om samtal vid avslut av anställning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
motionsställaren inte är närvarande.
Ärendebeskrivning
Sverigedemokraterna har 2019-10-30 inkommit med motion avseende vikten av
att fånga upp synpunkter från medarbetare som av en eller annan anledning väljer
att avsluta sin anställning i Kinda kommun. Motionen tar fasta på att det borde
vara ett obligatorium att ta reda på anledningen varför medarbetare slutar sin
anställning. Sverigedemokraterna föreslår i motionen att HR- avdelningen ska ha
uppdraget att på en kommunövergripande nivå att samla in resultatet och därtill
även göra en sammanställning för kommunen i sin helhet.
Förvaltningens svar
HR-avdelningens förslag till svar är att genom enkätverktyget Webropol insamla
data om varför medarbetare väljer att avsluta sin anställning. Detta är tänkt att
fungera på så sätt att när HR genom sin lönefunktion erhåller medarbetarens
skriftliga uppsägning så skickas digital enkät till berörd medarbetare. Enkäten
besvaras digitalt och resultatet går tillbaka till HR-avdelningen som sedan sparar
svaren digitalt samt avidentifierar svaret. Detta möjliggör datalagring så att
sammanställning kan ske vid givna intervall, förslagsvis årligen samt motsvarar de
krav GDPR ställer. Det inkommande svaret skickas sedan i pappersform till
medarbetaren som använder det vid avslutssamtal med berörd chef.
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att motionen anses bifallen
utifrån förvaltningens svar om att ett kommunövergripande insamlande av data
från avslutssamtal har införts.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 85/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12
Motion, inkommen 2019-11-30
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid kvällens sammanträde.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 83

Dnr 2019/140

Svar på motion (SD) om äldremottagning på den planerade vårdcentralen
i Kinda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
motionsställaren är förhindrad att närvara vid kvällens sammanträde.
Ärendebeskrivning
Christina Nilsson (SD), har 2019-09-05 lämnat in en motion till fullmäktige om att
kommunledningen aktivt arbetar för de äldre i Kinda genom att i nära samarbete
med Region Östergötland försöka få till stånd en äldremottagning i den nya
vårdcentral som ska byggas i Kinda kommun. Kommunfullmäktige beslutade 201910-28 att överlämna motionen till vård- och omsorgsförvaltningen för beredning
av motionen.
Vård- och omsorgsnämnden har lämnat följande förslag till svar vad gäller
motionen samt föreslagit att motionen ska anses vara besvarad med detta:
”Samverkan mellan förvaltningen och vårdcentralsledningen är upprättad och sker
kontinuerligt. Detta genom befintliga samverkansstrukturer såsom:
Samråd vård och omsorg – politisk samverkan, Ledningsgrupp vård och omsorg
(LGVO) och Ledningsgrupp vård och omsorg ”Att åldras”. Vad gäller beslut om
vilken utformning och funktion den nya vårdcentralen ska ha är det dock slutligen
en fråga för Region Östergötland att besluta om, även om kommunen givetvis kan
komma med synpunkter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige är att motionen anses vara
besvarad utifrån vård- och omsorgsnämndens svar om att samverkan mellan
förvaltningen och vårdcentralsledningen är upprättad och sker kontinuerligt och
att det är en fråga för Region Östergötland att besluta om.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 53/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13
Vård- och omsorgsnämnden § 213/2019
Motion, inlämnad 2019-09-05
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
motionsställaren inte är närvarande vid kvällens sammanträde.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 84

Dnr 2019/203

Svar på motion (V) om öppna sammanträden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses vara besvarad utifrån att
kommunfullmäktige i Kinda kommun sedan lång tid tillbaka genom beslut om
reglemente medgivit rätt för enskilda nämnder att besluta om att respektive
nämnds sammanträden ska vara offentliga när så är möjligt utifrån annan
lagstiftning.

Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019-12-09 lämnat in en
motion om att sammanträden i Kinda kommuns nämnder och styrelser ska vara
öppna för allmänheten. Enligt motionen skulle ett led i processen för att skapa
ytterligare delaktighet och dialog med intresserade medborgare och
organisationer kunna vara att göra sammanträden i Kinda kommuns nämnder och
styrelse öppna för medborgare att närvara vid. Det skulle enligt motionsställaren
leda till ökad öppenhet och transparens i det politiska beslutsfattandet vilket
förhoppningsvis leder till ökat medborgerligt engagemang och större delaktighet i
den demokratiska processen.
Kommunfullmäktige i Kinda kommun har sedan lång tid tillbaka genom beslut om
reglemente medgivit rätt för enskilda nämnder att besluta om att respektive
nämnds sammanträden ska vara offentliga när så är möjligt utifrån annan
lagstiftning. För närvarande regleras detta genom av kommunfullmäktige antaget
huvudreglemente.
Kommunfullmäktige har inte heller möjlighet att ”beordra” en eller flera nämnder
att nämndernas respektive sammanträden ska vara öppna för allmänheten. Detta
utifrån att nämnderna är självständigt ansvariga för sin ärendehantering i detta
avseende.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 84/2020
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-03
Motion, inlämnad 2019-12-09
Förslag till beslut vid sammanträdet
Kicki Stridh (V) yrkar på ett tillägg till kommunstyrelsens förslag med innebörden
att kommunfullmäktige för ökad demokrati och delaktighet rekommenderar
nämnderna att hålla öppna sammanträden.
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar avslag till tillägget.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion i ärendet att det utöver
kommunstyrelsens förslag finns ett förslag från Kicki Stridh (V) om tillägg till detta.
Justerandes signatur
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Ordförande ställer först frågan om kommunfullmäktige beslutar att bifalla
kommunstyrelsens förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt
kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer därefter frågan om tillägget från Kicki Stridh (V) ska bifallas och
finner att kommunfullmäktige beslutar att tillägget inte ska bifallas.
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Akten
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§ 85

Dnr 2020/12

Interpellation (LPO) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S)
angående Stiftelsen Kindahus politiska styrning
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen hänskjuts till nästa sammanträde
då kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Pierre Ländell (LPO) har 2020-03-13 lämnat in en
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).
Interpellationen berör den politiska sammansättningen i stiftelsen Kindahus
styrelse.
I interpellation ställs frågan ”Hur tänker du som högsta politiskt ansvarig agera för
att den politiska styrningen i Stiftelsen Kindahus blir demokratiskt fördelad i
enlighet med kommunfullmäktiges beslut?”.
Då interpellationen inlämnats efter att handlingarna till kommunfullmäktige
skickats ut kommer den att besvaras i samband med fullmäktiges nästa
sammanträde.
Conny Forsberg (S) har inför kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med ett
skriftligt svar på interpellation som lyder enligt följande:
"Tyvärr har varken jag eller kommunstyrelsen rådighet över denna fråga. Stiftelsen
Kindahus har fått en styrelse vald av Kindas fullmäktige. Styrelsen är vald för fyra
år. Förändringar i styrelsen och val av nya ledamöter kan endast göras om en
ledamot ställer sin plats till förfogande. Frågan kan därmed enbart avgöras av
enskild ledamot.
Jag förstår ditt resonemang men kan när det gäller Kindahus styrelse inte agera på
något sätt. Ett alternativ vore att LpO vädjar till det parti som idag har ”övertagit”
mandatet att de frivilligt avstår det.”
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020-03-13
Svar på interpellation, daterat 2020-06-10
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid kvällens sammanträde..
Beslutet skickas till
Akten
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§ 86

Dnr 2020/12

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S)
angående Hornåbergs camping
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen hänskjuts till nästa sammanträde
då kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Lindh (V) har 2020?03?08 lämnat in en
interpellation ställd till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S)
angående campingen i Horn.
I interpellation ställs följande frågor:
Vad händer nu med ärendet kring arrendet för Hornåbergs Camping?
Hur ser du – och koalitionen – på hur styrningen av nämndens fortsatta arbete ska
säkerställas?
Conny Forsberg (S) har inför kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med ett
skriftligt svar på interpellation som lyder enligt följande:
1. Vad händer nu med ärendet kring arrendet för Hornåbergs Camping?
”Beslutet om uppsägning med hänvisning till KL 6 kap. §39, med ultimativ
kostnadshöjning till 400 TKr/år ska upphävas och ärendet bör flyttas till KS.
Kommunstyrelsen får då hantera frågan på det sätt det var tänkt från början. Det
vill säga att hyreskontraktet sägs upp för omförhandling. Därefter ska förhandling
om nya villkor och eventuella avtalsförändringar ske. Uppsägning enligt det
använda förfarandet kan aldrig anses vara ren verkställighet.”
2. Hur ser du – och koalitionen – på hur styrningen av nämndens fortsatta arbete
ska säkerställas?
”Kommunstyrelsen kommer att säkerställa att inga beslut sker utan dialog med
berörda. Beslut ska tas efter demokratiska principer i nämnder, styrelsen och, när
så behövs, fullmäktige. Ordförandebeslut får tas när det finns direkt delegation
eller enligt KL 6 kap. §39. Används det sistnämnda ska brådskerekvisitet vara
uppfyllt. Ledamöter ska ha goda underlag i form av ekonomiska beräkningar och
konsekvensanalyser. Samtliga ledamöter ska kunna ta ställning.
När det gäller missnöjet kring arbetet i SBN är det en fråga vi tar på allvar och
arbetar med för att nå en lösning.”
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020-03-08
Svar på interpellation, daterat 2020-03-13
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid kvällens sammanträde.
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Beslutet skickas till
Akten
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§ 87

Dnr 2020/12

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S)
angående ungdomssituationen i Kinda
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen hänskjuts till nästa sammanträde
då kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Lindh (V) har 2020-06-08 lämnat in en interpellation
ställd till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) angående
ungdomssituationen i Kinda.
Interpellationsställaren beskriver att "det är mycket bråk på kvällar och helger i
Kisa. Här samlas ungdomar från hela Kinda och främst på helger. Det är
drogförsäljning. Vi har haft nazistiskt klotter på Vråken, som är en plats där många
vistas, liksom på stationsområdet. Klotter finns fortfarande kvar på el-skåp. På
Leopardens parkering har det stått en utbränd bil."
I interpellation ställs följande frågor
Hur ser handlingsplanen ut inför sommaren?
Vilka åtgärder planeras för att förebygga att de problem vi redan har inte ska
eskalera under sommarens ledighet?
Conny Forsberg (S) har inför kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med ett
skriftligt svar på interpellation som lyder enligt följande:
"Sommaren 2020 kommer att vara speciell. I relation till covid -19 vilket sannolikt
gör att det kommer att röra sig fler ungdomar utomhus i våra tätorter. Vi ser
positivt på att ungdomar är ute men vuxna behöver också vara närvarande för att
kunna ge trygghet och skapa en tydlig bild över ungdomssituationen i Kinda. Vi har
i sammanhanget ett gott samarbete och regelbunden dialog med Kindas
representanter i KinBRÅ. Inför sommaren
Beslut har tagits att tjänstepersoner från Kinda kommuns organisation ska finnas
ute bland våra ungdomar på fredagskvällar under perioden vecka 24-31.
Bedömning har gjorts att det krävs 2 tjänstepersoner per kväll.
Parallellt med denna insats bjuds även andra vuxna in att delta under dessa
kvällar.
Syfte:
1. Att skapa en bild över ungdomssituationen i Kinda och vad som sker på kvällar
och nätter.
2. Att ge ungdomar, som befinner sig ute, ett stöd och vuxna att vända sig till.
3. Att på sikt hitta vuxna som kan organisera sig och bedriva nattvandring i Kinda.
När det gäller det viktiga förebyggande arbetet har koalitionen med det i vårt
budgetarbete för 2021-2024. I den frågan för vi gärna en dialog med samtliga
andra partier i Kindas fullmäktige för att på så sätt hitta en långsiktigt hållbar
Justerandes signatur
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lösning. Här ska vi också ha en dialog med KinBRÅ och de organisationer som ingår
där.”
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020-06-01
Svar på interpellation, daterat 2020-06-12
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid kvällens sammanträde.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 88

Dnr 2020/12

Interpellation (V) till vård- ochomsorgsnämndens ordförande Lars
Karlsson(L) angående smittspridning av Covid-19 inom äldrevården
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av vård- och
omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L).
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Anders Lindh (V) har 2020-06-08 lämnat in en interpellation
ställd till vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) angående
smittspridning av Covid-19 inom äldrevården.
I interpellation ställs följande frågor:
Hur stor är spridningen av Covid-19 på Kindas äldreboenden och i hemtjänsten?
Hur väl var Kindas hemtjänst och äldreboenden rustade för att minska
smittspridning inför pandemin?
Hur många brukare träffar en medarbetare på ett äldreboende resp. i hemtjänsten
under ett dygn i genomsnitt?
Bedömer du att arbetet inom hemtjänsten de senaste åren med att öka andelen av
arbetstiden som läggs hos brukarna har påverkat den allmänna smittsäkerheten
inom Kindas hemtjänst?
Vilka åtgärder har Kinda kommun vidtagit under pandemin för att minska
smittspridningen inom äldreomsorgen, och hur väl bedömer du att detta fungerat
när vi kan konstatera de höga smittotalen i Kinda?
Framåtblickande, vilka åtgärder ser du som viktigast för att få en säkrare
äldreomsorg, ur generell smittspridningssynpunkt?
Vård- och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) har inför
kommunfullmäktiges sammanträde inkommit med ett skriftligt svar på
interpellationen som lyder enligt följande:
"Hur stor är spridningen av Covid-19 på Kindas äldreboenden och i hemtjänsten?
Vi har valt att inte publicera antal personer som blivit smittade resp. avlidit. Om vi
ska ändra på det är det angeläget att förstå orsakssamband. Smittan kom initialt in
på ett särskilt boende där en person testade positivt när personen blev inlagd på
US. Personen hade inga tecken på att vara smittade och sjuk i Covid -19.
Övriga fall har varit kopplade till utbrott där vi uppmärksammat symtom ,
omgående isolerat samt i de flesta fall vårdat på vår kohortenehet.
Vid de få nya fall som dykt upp har vi även satt in extra skydd för hela den
enheten/avd. Det som varit svårt är att begränsa smittan på en enhet för
demenssjuka.
I det ordinära boendet (hemtjänst/hemsjukvård) har det varit ytterst få fall. ( 2 fall)
Vi har inte haft något nytt konstaterat fall i verksamheten under de sista 6
veckorna och det är 4 veckor sedan som den sist insjuknade blev friskförklarad.
Justerandes signatur
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Hur väl var Kindas hemtjänst och äldreboenden rustade för att minska
smittspridning inför pandemin?
Vi var tidigt ute med att göra riskbedömning, skapa scenarier och förbereda för att
snabbt kunna ställa upp en Kohortenehet. Enheten öppnade första veckan i april,
vi var tillsammans med Norrköpings kommun de första som startade upp den
typen av avdelning.
Vi hade nyligen haft utbildningsinsatser för våra hygien-ombud och MAS har
regelbundet gjort uppföljning av personalens följsamhet i att vara noggrann med
basal hygien. Vi skapade omgående rutiner för hur personal ska agera dels när
personen själv känt sig diffust sjuk dels vara snabba att larma om något milt
symtom uppstår hos de vi stödjer.
Vi har haft och har fortfarande tät och regelbunden kontakt med Kinda vårdcentral
samt med Region Östergötland och har följt Folkhälsomyndighetens
rekommendationer. Vi var mycket tidigt ute med besöksrestriktioner, det vill säga
innan det nationella besöksförbudet.
Medicinskt ansvarig sjuksköterska har arbetat intensivt med att kunna göra
kontrollerade inköp av skyddsutrustning så vi har aldrig haft brist.
Vi har skapat struktur för bemanning och samordning och ytterligare arbetat med
kompetensökning ( basal hygien, Covid-19 och att kunna hantera
skyddsutrustning) Vi till och med har producerat en egen instruktionsfilm så att
alla ska känna igen sig just i Kinda!
Beredskapsarbetet påbörjades cirka 2 veckor innan det första fallet konstaterades
samt intensifierades under de följande veckorna.
De sista veckorna har haft fokus på att följa upp genomförda insatser och säkrat
verksamheten inför sommaren
Hur många brukare träffar en medarbetare på ett äldreboende resp. i
hemtjänsten under ett dygn i genomsnitt?
Enligt mätningar ca 14 st / veckan i hemtjänsten – beroende på insatsens storlek o
frekvens.
Per dygn tex i ett boende – ca 5-6 personer ( om de träffar alla som är i tjänst )
Bedömer du att arbetet inom hemtjänsten de senaste åren med att öka andelen
av arbetstiden som läggs hos brukarna har påverkat den allmänna
smittsäkerheten inom Kindas hemtjänst?
Svårbedömt. Det är förstås positivt då ökad närvaro hos brukare / timme ger färre
antal anställda och en högre kontinuitet. Det absolut viktigaste när det gäller
minska smittspridning är dock alltid följsamhet till basala hygienrutiner.
Vid känd smitta Covid-19 finns Kohortenhet (där personal är stationerad) men
även förberedelser att skapa ett specialteam i hemtjänsten finns om det skulle
behövas (har ej varit aktuellt på grund av mycket liten smittspridning inom
hemtjänsten hittills i pandemiförloppet)
Vilka åtgärder har Kinda kommun vidtagit under pandemin för att minska
smittspridningen inom äldreomsorgen, och hur väl bedömer du att detta
fungerat när vi kan konstatera de höga smittotalen i Kinda?
Justerandes signatur
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Hänvisning ovan - Kinda har haft en tidig samhällssmitta sett utifrån population,
vilket också har publicerats massmedialt, jämförelser mellan kommuners
smittspridning inom äldreomsorgen har aldrig specificerats i dessa publikationer.
Tilläggas bör att vi har enträget krävt provtagning som en viktig del i det
systematiska arbete som omgående sattes in. Eftersom vi haft en kohortenhet har
detta accepterats och provtagning har genomförts på alla brukare där man
misstänkt smitta. Andra kommuner kan ha haft ett sk indexfall medan övriga
insjuknade ej provtagits och vetskapen om smittspridningen i exakt antal är därför
oviss.
Vid svar på inspektion från IVO värderas våra insatser och ingen anmärkning läggs
på Kinda kommuns handhavande av denna förfärliga pandemi.
Framåtblickande, vilka åtgärder ser du som viktigast för att få en säkrare
äldreomsorg, ur generell smittspridningssynpunkt?
Vi fortsätter att trycka på vikten av följsamhet till basala hygienrutiner,
distansering om möjligt , att besöksförbud respekteras och att aktuella rutiner
följs. Vi vidmakthåller den goda samverkan som finns mellan kommunen och Kinda
vårdcentral samt Smittskyddsenheten på Region Östergötland.
Vi har även nu, för att trycka på att pandemi ej är över, infört extra skydd vid
ansiktsnära stöd och vård även om ingen smitta misstänks.
Vi kommer skapa besöksplatser utomhus med smittbarriärer men uppmanar alla
att fortsätta med att ha respekt för detta virus. Håll i och håll ut!”
Beslutsunderlag
Interpellation, inkommen 2020-06-08
Svar på interpellation, daterat 2020-06-12
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Akten
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§ 89

Dnr 2020/12

Fråga (LPO) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S)
angående Kindaförslaget
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att frågan hänskjuts till nästa sammanträde då
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Pierre Ländell (LPO) har inför kommunfullmäktiges
sammanträde ställt en fråga till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S).
Frågan rör kommunfullmäktiges beslut om Kindaförslaget och varför det ännu inte
gått att lägga förslag på kommunens hemsida.
Frågan som ställts till kommunstyrelsens ordförande lyder:
”Varför har du som högsta ansvarig för kommunstyrelsens förvaltning inte
säkerställt att sidan kommer igång så att kommunfullmäktiges beslut efterlevs?”
Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) har skriftligen lämnat följande
svar på frågan:
”Det enkla svaret är att jag helt enkelt förutsatt att den digitala tjänsten varit
igång. Tjänsten byggdes ursprungligen i samverkan med kommunalförbundet
ITSAM och testkördes vid ett antal tillfällen. Tjänsten fungerade då. Vid ett par
tillfällen har jag frågat om tjänsten igångsatts. Svaret från tjänsteman har då varit
att vissa tekniska delar behövt uppdaterats men att kommunalförbundet ITSAM
skulle ordna det. Efter att din fråga inkom har jag så klart återigen ställt frågan
varför tjänsten inte verkar fungera. Det enkla svaret är att bollen ligger hos
kommunalförbundet ITSAM som dock inte har gett något besked om när arbetet
kan vara färdigt men att man arbetar med saken. Kommunchefen är ombedd att
se till att tjänsten omgående kommer igång och att kommunalförbundet ITSAM
utför sitt arbete skyndsamt.”
Beslutsunderlag
Fråga, inkommen 2020-03-13
Svar på fråga, daterat 2020-03-13
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ordförande föreslår att ärendet hänskjuts till nästa sammanträde då
kommunstyrelsens ordförande inte är närvarande vid kvällens sammanträde.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 90

Dnr 2020/109

Ny motion (V) om solcellspark
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Ärendebeskrivning
Fullmäktigeledamoten Kicki Stridh (V) har 2020-06-12 inkommit med en motion
om att satsa på förnybar energi i Kinda.
I motionen föreslås proaktiva insatser vad gäller kommunens klimatarbete med
utgångspunkt i följande faktorer:


Agenda 2030



Utveckling Kinda



Egenproducerad el ger bättre ekonomi



Förnybar drift och transporter

Motionsställaren föreslår utifrån detta kommunfullmäktige att besluta om:
Att utreda förutsättningarna för utbyggnad av solcellspark(er) i Kinda i kommunal
regi och prioritera detta i investeringsplanen.
Att kartlägga kommunens fossilt drivna transporter och maskiner och lägga en plan
för successiv omställning till eldrivna.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2020-06-12
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 91

Dnr 2020/110

Avsägelse från uppdrag som revisor (L)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen.
Ärendebeskrivning
Jörgen Nord (L) har i skrivelse inkommen 2020-06-15 avsagt sig uppdraget som
revisor i Kinda kommun samt för Stiftelsen Kindahus.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2020-06-15
Beslutet skickas till
Den entledigade
Kommunrevisionen
HR-avdelningen
Kommunkansliet
Akten
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§ 92

Dnr 2020/108

Val av ersättare i kommunstyrelsen (V)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Anders Lind (V) till ersättare i
kommunstyrelsen.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Christina Karlsson (MP) till
uppdraget som ersättare i kommunstyrelsen.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Anders Lind (V) föreslår att Anders Lind (V) utses till ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutet skickas till
Den valda
Kommunstyrelsen
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
Akten
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§ 93

Dnr 2020/111

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att utse Lars-Göran Bexell (S) till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Ärendebeskrivning
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval till samhällsbyggnadsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Torbjörn Mellgren (S) föreslår att Lars-Göran Bexell (S) utses till ersättare i
samhällsbyggnadsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valda
Samhällsbyggnadsnämnden
Kansliavdelningen
HR-avdelningen
Akten

Justerandes signatur
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Sommarhälsning
Kommunfullmäktiges ordförande Anders Ljung (C) önskar kommunfullmäktiges
ledamöter och övriga närvarande en trevlig sommar.
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