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§ 20

Nr 45032

Kvalitetsinformation
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Förvaltningarnas kvalitetssamordnare Jennie Blomberg (Kommunstyrelsen), Sara
Frank (Bildningsförvaltningen) och Yngve Blomberg
(Samhällsbyggnadsförvaltningen) redogör för de kvalitetsmätningar som gjorts
inom respektive förvaltning. Jennie föredrar även vård‐ och omsorgsförvaltningens
arbete.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 21

Nr 2019‐00008

Miljöredovisning 2017
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Miljöchef Yngve Blomberg föredrar 2017 års miljöredovisning.
I Östergötlands län finns regionala miljömål som bygger på Sveriges 16 nationella
miljömål. Kinda kommun strävar efter att uppfylla de mål som är framtagna i länet.
Ett sätt att utvärdera hur miljömålen uppfylls i länet är genom en årlig
miljöredovisning. De tio nationella mål som är berörda i denna miljöredovisning är;
begränsad klimatpåverkan, bara naturlig försurning, frisk luft, ingen övergödning,
god bebyggd miljö, giftfri miljö, levande skogar, myllrande våtmarker, ett rikt växt‐
och djurliv samt levande sjöar och vattendrag. Miljöredovisningen baseras på
nationellt framtagen statistik och mätningar utförda bland annat av förvaltningar
inom kommunen och Motala Ströms Vattenvårdsförbund. Tillståndet i miljön i
kommunen övervakas genom ett antal olika undersökningar och mätningar. Ett
sätt att redovisa dessa mätningar och den statistik som finns är genom nyckeltal.
Nyckeltalen gör det möjligt att se förändringar över tid och i vissa fall jämföra
Kinda med andra kommuner och landet i stort.
Kommunens Miljö‐, bygg‐ och räddningsnämnd delar varje år ut ett
miljöstipendium. Miljöstipendiet går till ett företag eller en privatperson som
under året har gjort något alldeles särskilt för natur och miljö. År 2017 tilldelades
Sofidel Sweden AB stipendiet för deras anläggande av ett omlöp förbi fabriken.
Genom detta möjliggörs en fri vandringsväg för fisk förbi pappersbruket.
Sedan 2009 har miljökontoret inventerat enskilda avlopp. Utifrån denna
inventering har cirka 356 bristfälliga avlopp åtgärdats. Åtgärderna innebär att
sjöar, vattendrag och grundvatten får bättre vattenkvalitet.
Trenden för nyckeltalen i kommunen är positiv, i flera fall är det dock svårt att
utläsa någon tydlig trend. Tydlig positiv trend är dock kväve‐ och fosforhalten i
Åsunden. Däremot har tungmetallhalterna i slam legat högt i Rimforsa. Vid kontroll
har det visat sig att det är en enskild provtagning som gett utslag på
årsmedelvärden. Under 2018 har halterna åter legat på en normal nivå. På
följande sida redovisas alla nyckeltal för respektive miljömål med en figur som
visar om trenden är positiv, negativ eller otydlig.
Beslutsunderlag
Samhällsbyggnadsnämnden § 123/2018
Miljöredovisning 2017
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Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Miljöchef
Akten
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§ 22

Nr 39287

Information från revisionen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tackar för informationen.
Sammanfattning
Jörgen Nord från kommunrevisionen redogör för kommunrevisionens uppdrag och
den kommande ansvarsprövningen av styrelse och nämnder.
Beslutet skickas till
Akten
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§ 23

Dnr 2018‐00219

Utvidgning av verksamhetsområde vatten och spillvatten ‐ Rimforsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheten NNNNNNN XX:XX,
Rimforsa, i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Sammanfattning
Ägarna till fastigheten NNNNNNN XX:XX har i skrivelse anhållit om att införlivas i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten NNNNNNN XX:XX
ligger nära befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten.
Enligt gällande reglemente (ABVA) ska utökning av verksamhetsområdet beslutas
av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 28/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐02‐11
Samhällsbyggnadsnämndens beslut § 5/2018 med tillhörande tjänsteskrivelse
Skrivelse från ägarna av Krågedal 1:121
Kartbilaga
Förslag till beslut vid sammanträdet
Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
VA‐avdelningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 24

Dnr 2018‐00218

Utvidgning av verksamhetsområde vatten och spillvatten ‐ Kisa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att införliva fastigheten NNNNNNN XX:XX,
Kisa, i verksamhetsområdet för vatten och spillvatten.
Sammanfattning
Ägarna till fastigheten NNNNNNN XX:XX har i skrivelse anhållit om att införlivas i
verksamhetsområde för vatten och spillvatten. Fastigheten NNNNNNN XX:XX
ligger nära befintliga verksamhetsområden för vatten och spillvatten.
Enligt gällande reglemente (ABVA) ska utökning av verksamhetsområdet beslutas
av kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 29/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐02‐11
Samhällsbyggnadsnämnden § 4/2019 med tjänsteskrivelse och underlag
Förslag till beslut vid sammanträdet
Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
VA‐avdelningen
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 25

Dnr 2019‐00032

GC‐väg Kisa centrum‐Kisa IP, Kisa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 200 tkr ur
kommunfullmäktiges oförutsedda anslag för 2019 för att förbereda projektering
avseende en gång‐ och cykelväg längs Kisasjöns strand.
Reservation
Anders Lind (V), Kicki Stridh (V), Erik Andersson (V), Christina Nilsson (SD), Christian
Nordin Olsson (SD), Peter Nilsson (SD), Mikael Lindell (SD) och Mats Åsenfalk (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om avslag.
Sammanfattning
En förstudie har gjorts i rubricerat ärende under hösten 2018 för att ta fram
tänkbara lägen för gång‐ och cykelväg mellan Kisa centrum (korsningen
Östgötagatan/Enebygatan) och Ödängsområdet i Kisa.
I förstudien redogörs för två möjliga alternativ för sträckning, dels det tidigare
diskuterade alternativet via Kisasjön och dels en sträckning längs Enebygatan
(länsväg 134). Båda alternativen bedöms som genomförbara och kostnaderna
uppskattas vara likvärdiga.
Förstudiens syfte var att oberoende av tidigare utredningar presentera förslag på
möjliga dragningar utifrån trafiksäkerhetsperspektiv och användarvänlighet
inklusive trygghetsfaktorn.
Samhällsbyggnadsnämnden har nu begärt tilläggsanslag om 200 tkr för fortsatt
utredningsarbete av de båda alternativen.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 36/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐02‐13
Samhällsbyggnadsnämnden § 24/2019 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (V) och Christian Nordin Olsson (SD) yrkar avslag till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion att det finns tre förslag till beslut:

Justerandes signatur

10(25)

Sida

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019‐03‐18

Kommunfullmäktige
1) Kommunstyrelsens förslag om att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 200 tkr ur
kommunfullmäktiges oförutsedda anslag för 2019 för att förbereda projektering
avseende en gång‐ och cykelväg längs Kisasjöns strand.
2) Samhällsbyggnadsnämndens äskande om 200 000 kronor från
kommunfullmäktige för att genomföra det fortsatta utredningsarbetet med att ta
fram förslag på lämpligt läge för gång‐ och cykelväg mellan Frendo och
Ödängsområdet i Kisa.
3) Erik Anderssons (V) och Christian Nordin Olssons (SD) förslag om avslag.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunfullmäktige
beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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§ 26

Dnr 2019‐00034

Fysisk planering ‐ äskande av medel från kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja samhällsbyggnadsnämnden 375 tkr ur
kommunfullmäktiges oförutsedda anslag för
Reservation
Anders Lind (V), Kicki Stridh (V), Erik Andersson (V), Christina Nilsson (SD), Christian
Nordin Olsson (SD), Peter Nilsson (SD), Mikael Lindell (SD) och Mats Åsenfalk (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om avslag.
Sammanfattning
Kinda kommun förbereder för och siktar mot större tillväxt och mer
bostadsbyggnation. En del i arbetet för att nå kommunens ambitioner är
strategiska markaffärer i exploateringssyfte och framtagande av övergripande
studier och planer. Den typen av uppgifter kräver en del utredningar frikopplade
från specifika detaljplaneprojekt och kräver många gånger stöd av kompetenser
som inte finns i kommunens egen organisation. Medlen för fysisk planering ska
användas för att bygga upp kommunens strategiska förmåga i fysisk planering.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 37/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐02‐13
Samhällsbyggnadsnämnden § 31/2019 med tillhörande tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) och Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (V) och Christian Nordin Olsson (SD) yrkar avslag till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion i ärendet att det förutom
kommunstyrelsens förslag till beslut finns ett förslag om avslag från Erik Andersson
(V) och Christian Nordin Olsson (SD). Ordförande ställer de båda förslagen mot
varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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§ 27

Dnr 2019‐00033

Mark‐ och exploateringsingenjör ‐ äskande av medel från
kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beviljar samhällsbyggnadsnämnden 350 tkr från
kommunfullmäktige oförutsedda anslag för anställning av mark‐ och
exploateringsingenjör för augusti‐december 2019.
Vad gäller finansiering av tjänsten från och med år 2020 och framåt hänskjuts
frågan till budgetarbetet.
Reservation
Anders Lind (V), Kicki Stridh (V), Erik Andersson (V), Christina Nilsson (SD), Christian
Nordin Olsson (SD), Peter Nilsson (SD), Mikael Lindell (SD) och Mats Åsenfalk (SD)
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om avslag.
Sammanfattning
Kinda kommun förbereder för och siktar mot större tillväxt och mer
bostadsbyggnation. Kommunens ambition avseende strategiska markaffärer i
exploateringssyfte, framtagande av detaljplaner och genomförande av
detaljplanerna kräver arbetsinsatser avseende mark‐ och exploatering.
Arbetsuppgifterna handlar bland annat om förstudier inför detaljplanearbete,
ansvara för ekonomisk analys, styrning och uppföljning av exploateringsprojekt,
upprättande av markanvisnings‐ och exploateringsavtal och strategiska
markaffärer för genomförande av kommunens tillväxtambition.
Samhällsbyggnadsnämnden har även begärt en utökning av nämndens budgetram
från och med 2020 för samma ändamål vilket hanteras i budgetarbetet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 38/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐02‐13
Samhällsbyggnadsnämndens tjänsteskrivelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Erik Andersson (V) och Christian Nordin Olsson (SD) yrkar avslag till förslaget.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion i ärendet att det förutom
kommunstyrelsens förslag till beslut finns ett förslag om avslag från Erik Andersson
(V) och Christian Nordin Olsson (SD). Ordförande ställer de båda förslagen mot
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varandra och finner att kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens
förslag.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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§ 28

Dnr 2018‐00138

Svar på motion (L) om ökad trygghet
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att avslå motionen då den föreslagna satsningen för
närvarande inte är prioriterad i kommunen.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Lars Karlsson (L) har 2018‐08‐13 lämnat in en motion till
kommunfullmäktige om ökad trygghet. Motionen är även undertecknad av Mikael
Österling (L) som dock inte har rätt att ställa motion i och med att han inte varit
tjänstgörande vid aktuellt sammanträde. I motionen föreslås att:
‐ att kommunen skyndsamt tar fram en skrivelse till Polismyndigheten och utrycker
sin oro och krav på ökad polisiär närvaro
‐ att 250 000 kr avsätts för att upphandla trygghetsväktare under en
initieringsperiod för ökad strategisk närvaro i vår kommun.
‐ att kommunen tar fram en plan för hur vi ökar och bibehåller god trygghet för
medborgarna i kommunen
De åtgärder som föreslås i motionen är för närvarande inte prioriterade i
kommunen utan avsikten är istället att fokusera på andra åtgärder som medverkar
till medborgarnas upplevda trygghet.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 32/2019
Motion, inlämnad 2018‐08‐13
Tjänsteskrivelse, daterad 2018‐02‐11
Förslag till beslut vid sammanträdet
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Akten
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§ 29

Dnr 2018‐00212

Svar på motion (V) om solceller i Kinda kommun
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige avslår motionen med hänvisning till att det inte är praktiskt
och ekonomiskt genomförbart att förse samtliga lämpliga tak med solceller men
att sådana investeringar ska övervägas vid ny‐ eller ombyggnation.
Reservation
Anders Lind (V), Kicki Stridh (V) och Erik Andersson (V) reserverar sig mot förslaget
till förmån för eget yrkande om bifall till motionen.
Sammanfattning
Kicki Stridh (V) har 2018‐12‐06 inkommit med en motion om att förse kommunens
egna fastigheter med solcellspaneler. I motionen föreslås det att Kinda kommun
tar fram underlag för att snarast förse alla lämpliga tak på egna fastigheter med
solceller. Vidare föreslås det att Kinda kommun, för inhyrda lokaler, tar upp
förhandlingar med hyresvärdarna för att förse lämpliga tak med solceller.
Ett förslag till svar på motionen behandlades i kommunstyrelsen (KS § 18/2019)
men kommunstyrelsen beslutade då att återremittera ärendet till förvaltningen för
vidare handläggning.
Kommunen ser positivt på motionens intentioner och att det är viktigt att agera
som en föregångare, vilket kan påverka andra aktörer. Det bedöms dock inte vara
praktiskt och ekonomiskt försvarbart att förse befintliga fastigheter med
solcellspaneler utan istället övervägs installation av solcellspaneler, eller andra
förnyelsebara energiformer, vid varje enskild investering i ny‐ och ombyggnation
av byggnader. I samband med att andra åtgärder i fastigheterna aktualiserar i en
projektering kan projektören även få i uppdrag att räkna på solceller och andra
energibesparande åtgärder. Bedömningen görs sedan utifrån det aktuella
investeringsprojektets förutsättningar. Att projektera och bygga ut solceller på
fastigheter som inte är föremål för annat utredningsarbete eller ombyggnad
medför ett merarbete som det i dagsläget inte finns resurser för.
Kommunchefen har i dagsläget ett uppdrag att ta fram en plan för förnybar
energiförsörjning, enligt § 115/2018. Solenergi är en form av förnybar energi som
förväntas ingå i planen.
I dagsläget har kommunen dialog med hyresvärdarna vid kontraktsskrivning om
användandet av förnyelsebar energi. Det är dock inte möjligt att ge några
bindande direktiv.
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Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen §§ 18/2019, 33/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐01‐09
Motion inlämnad 2018‐12‐06
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag med ett tillägg om
ordet "kan" i beslutsatsens sista mening byts ut mot ordet "ska".
Kicki Stridh (V) yrkar bifall till motionen.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion i ärendet att det förutom
kommunstyrelsens förslag finns ett förslag om bifall till motionen från Kicki Stridh
(V). Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag. Därefter ställer
ordförande frågan om Conny Forsbergs (S) tillägg ska bifallas och finner att
kommunfullmäktige beslutar att bifalla tillägget.
Beslutet skickas till
Motionsställaren
Akten

Justerandes signatur
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§ 30

Dnr 2019‐00056

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Zara Hagström (S) har i skrivelse inkommen 2019‐03‐18 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Beslutet skickas till
Den entledigade
Länsstyrelsen i Östergötland
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 31

Dnr 2019‐00055

Avsägelse från uppdrag som revisor (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Sammanfattning
Bo Glännbring (SD) har i skrivelse inkommen 2019‐03‐18 avsagt sig uppdraget som
ledamot i revisionen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Beslutet skickas till
Den entledigade
Kommunrevisionen
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 32

Dnr 2019‐00054

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen (SD)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Sammanfattning
Tobias Ivarsson (SD) har i skrivelse inkommen 2019‐03‐18 avsagt sig uppdraget
som ersättare i kommunstyrelsen.
Beslutsunderlag
Avsägelse
Beslutet skickas till
Den entledigade
Kommunstyrelsen
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 33

Dnr 2018‐00193

Val av huvudmän i Kinda‐Ydre Sparbank 2019‐2023
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Kinda‐Ydre Sparbank från och
med sparbanksstämman 2019 till och med sparbanksstämman 2023 utse:
Malin Forsberg (S)
Emil Thuresson (S)
Hans Wolf (C)
Karin S Ljung (C)
Pierre Ländell (LPO)
Björn Morell (V)
Malin Svensson (M)
Mona Damm (M)
Mikael Lindell (SD)
Sammanfattning
Kinda‐Ydre Sparbank har i skrivelse hemställt att kommunfullmäktige ska utse 9
huvudmän i Kinda‐Ydre Sparbank från och med sparbanksstämman 2019 till och
med sparbanksstämman 2023.
Kommunfullmäktiges valberedning har haft sammanträde och i § 1/2019 lämnat
följande förslag:
Kommunfullmäktige beslutar att till huvudmän i Kinda‐Ydre Sparbank från och
med sparbanksstämman 2019 till och med sparbanksstämman 2023 utse:
Malin Forsberg (S)
Emil Thuresson (S)
Hans Wolf (C)
Karin S Ljung (C)
Pierre Ländell (LPO)
Björn Morell (V)
Malin Svensson (M)
Mona Damm (M)
Mikael Lindell (SD)

Justerandes signatur
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Beslutsunderlag
Kommunfullmäktiges valberedning § 1/2019
Skrivelse från Kinda‐Ydre Sparbank
Reglemente för sparbanken
Beslutet skickas till
De valda
Kinda‐Ydre Sparbank
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 34

Dnr 2019‐00058

Val av god man enligt fastighetsbildningslagen (LPO)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till god man enligt fastighetsbildningslagen med
inriktning jord‐ och skogsbruk utse Ulrik Saanum (LPO).
Sammanfattning
Wolldurf Skallbom (‐) har avsagt sig uppdraget som god man enligt
fastighetsbildningslagen med inriktning jord‐ och skogsbruk. Avsägelsen beviljades
av kommunfullmäktige i beslut § 6/2019.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Pierre Ländell (LPO) föreslår vid sammanträdet att Ulrik Saanum (LPO) utses till
god man enligt fastighetsbildningslagen med inriktning jord‐ och skogsbruk.
Beslutet skickas till
Den valde
Lantmäteriet
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 35

Dnr 2019‐00057

Val av ersättare i jävsnämnden (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till ny ersättare i jävsnämnden utse Bo Olsson (S).
Sammanfattning
Jenny Leander (S) har i skrivelse inkommen 2019‐02‐13 avsagt uppdraget som
ersättare i jävsnämnden.
Förslag till beslut vid sammanträdet
Ing‐Britt Andersson (S) föreslår vid sammanträdet att Bo Olsson (S) utses till ny
ersättare i jävsnämnden.
Beslutet skickas till
Den valde
Jävsnämnden
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 36

Dnr 2019‐00030

Interpellation (SD) till vård‐ och omsorgsnämndens ordförande angående
krav på kunskaper i svenska språket
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är mottagen och att den kommer
att besvaras vid nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har lämnat in en interpellation ställd
till vård‐ och omsorgsnämndens ordförande Lars Karlsson (L) om han är beredd att
kräva en god, fullt förståelig svenska i tal och skrift av omvårdnadspersonal i Kinda
kommuns äldreboenden?
Beslutsunderlag
Interpellation inlämnad 2019‐03‐18
Beslutet skickas till
Vård‐ och omsorgsnämndens ordförande
Interpellationsställaren
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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