
  

     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(3) 

Sammanträdesdatum 
2020-10-12 

 

 
 

Kommunfullmäktige   
 
Plats och tid Församlingsgården, Kisa, klockan 18:00-20:10 

Beslutande 
 

Ledamöter 
Se särskild närvarolista. 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Se särskild närvarolista. 

  

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Conny Forsberg (S) och Göran Lindgren (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 2020-10-15 kl. 09:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer § 128-138 
 Johan Sandell   

 Ordförande 
 
……………………………………………………………………. 

 

 Anders Ljung (C)  

 Justerare 
 
……………………………………………………………………............................... 

 

 Conny Forsberg (S) Göran Lindgren (M) 
 

Hans Måhagen (S) § 135 
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-10-12 

Datum då anslaget sätts upp 2020-10-15 Datum då anslaget tas ned 2020-11-07 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Johan Sandell, kommunsekreterare 
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2020-10-12 

 
 

 

Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

     

Närvarolista 
Beslutande  
Ledamöter Anders Ljung (C), Ordförande   

Göran  Lindgren (M), 2:e vice ordförande    
Christer Segerstéen (M)    
Mona  Damm (M)    
Anne Bergman Gustafsson (M)    
Malin Svensson (M)    
Rickard Lindh (C)  
Karin Ekholm (C)   
Joakim Klasson (C)    
Wolldurf Skallbom (-) 
Lars Karlsson (L)    
Mikael Österling (L)    
Veronica Gullbrandsson (L)    
Lena Käcker Johansson (KD)    
Hans Måhagen (S)    
Conny Forsberg (S)    
Else-Marie Frisk (S)    
Göran Ulvan (S)    
Anna  Eklund (S)   
Torbjörn Mellgren (S)  
Anders Lindh (V)    
Kicki Strid (V)  
Erik Andersson (V)    
Christina Nilsson (SD)  
Christian Nordin Olsson (SD) 
Mikael Lindell (SD)    
Marcus Edgar (SD) 
David Wenhov (LPO) 

  

Tjänstgörande ersättare Emil Turesson (S) för Morgan Wass (S) 
Siw Nordin (M) för Gustav Svensson (M) 
Sigge Bergqvist (SD) för Peter Nilsson (SD) 
Ingevald Abrahamsson (KD) för Börje Karlsson (KD) 
Therese Görling (MP) för Claes Brandén (MP) 

  

Övriga närvarande  
Tjänstemän 
 
 
 
 
 
Övriga 

Jennie Blomberg, utvecklingschef § 130 
Karolina Hedlund, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 130 
Linda Svensson, ekonomichef § 132 
Sergei Sorokin, kommunchef 
Johan Sandell, kommunsekreterare 
 
Andreea Bernicu, Växtkraft Kinda § 130 
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2020-10-12 

 
 

 

Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

     

Ärendelista 

 
§ 128 Val av protokolljusterare  4 
§ 129 Delgivningar till kommunfullmäktige 2020/8 5 
§ 130 Information om kommunfullmäktiges 

utvecklingsområde ett livskraftigt 
näringsliv 

 6 

§ 131 Uppföljning investeringar  7 
§ 132 Delårsrapport för Kinda kommun 2020 2020/131 8 
§ 133 Nya regler och riktlinjer för kommunala 

föreningsbidrag inom kultur- och  
fritidsområdet - principbeslut i 
kommunfullmäktige 

2020/144 9 - 10 

§ 134 Svar på motion (V) om solcellspark 2020/109 11 - 
12 

§ 135 Svar på motion (V) om sänkta 
politikerarvoden 

2019/154 13 - 
15 

§ 136 Interpellation (LPO) till kommunstyrelsens 
ordförande Conny Forsberg (S) angående 
Stiftelsen Kindahus politiska styrning 

 16 

§ 137 Fråga (LPO) till kommunstyrelsens 
ordförande Conny Forsberg (S) angående 
Kindaförslaget 

 17 - 
18 

§ 138 Ny motion (V) om Coronabonus 2020/146 19 
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 128   

Val av protokolljusterare 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Conny Forsberg (S) och Göran Lindgren (M) 
att  jämte ordförande justera kommunfullmäktiges protokoll. 

Kommunfullmäktige beslutar med anledning av jäv för Conny Forsberg (S) att utse 
Hans Måhagen (S) att justera § 135. 

Ärendebeskrivning 
Med anledning av att kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande inte är närvarande 
behöver kommunfullmäktige utse ytterligare en justerare. 

Vad gäller § 135 utses en ytterligare justerare med anledning av jäv. 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 129 Dnr 2020/8  

Delgivningar till kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen och lägger den till handlingarna. 

Ärendebeskrivning 
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020-10-12 för kännedom: 

Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige, dnr 2301-15193-
20, 2020-09-24  

Återkallande av yrkande om utökad ram för 2020 revisionen 

Vård- och omsorgsnämnden § 95/2020 - Ej verkställda myndighetsbeslut 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-10-02 

Beslutet skickas till 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 130   

Information om kommunfullmäktiges utvecklingsområde ett livskraftigt 
näringsliv 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Andrea Bernicu från Växtkraft Kinda informerar om arbetet med 
kommunfullmäktiges utvecklingsområde ett livskraftigt näringsliv. 
 
Utvecklingschef Jennie Blomberg och samhällsbyggnadschef Karolina Hedlund 
redogör för och analyserar resultatet för Kinda kommun i Svenskt Näringslivs 
nyligen publicerade ranking över företagsklimatet i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Presentation Utvecklingsområde ett livskraftigt näringsliv och Växtkraft Kinda 
Presentation Svenskt Näringslivs ranking 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 131   

Uppföljning investeringar 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Förvaltningen har tagit fram en presentation avseende pågående, avslutade och 
planerade investeringsprojekt. 

Presentationen har skickats ut till kommunfullmäktiges ledamöter och ersättare. 

Beslutsunderlag 
Presentation investeringar 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 132 Dnr 2020/131  

Delårsrapport för Kinda kommun 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna delårsrapporten för tertial 2 år 2020. 

Kommunfullmäktige beslutar att återrapporteringen från vård- och 
omsorgsnämnden och bildningsnämnden avseende långsiktiga åtgärder för en 
budget i balans är mottagen, jämför KF § 73/2020. 

Ärendebeskrivning 
Kommunen är enligt lagen om kommunal redovisning (SFS 1997:614) skyldig att 
minst en gång per år avge delårsrapport. Delårsrapporten skall innehålla en 
översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunens eller landstingets 
verksamhet och resultat sedan föregående räkenskapsårs utgång.  

Ekonomiavdelningen har upprättat delårsrapport för tertial 2 2020 med prognos 
för helåret 2020. Förvaltningarna har upprättat delårsrapport för sin respektive 
verksamhet. 

Inför kommunfullmäktiges sammanträde föreligger även en granskningsrapport 
samt ett utlåtande från kommunrevisionen. 

Kommunens tillförordnade ekonomichef Linda Svensson föredrar delårsrapporten 
vid kommunfullmäktiges sammanträde. 

Enligt tidigare beslut i kommunfullmäktige § 73/2020 ska vård- och 
omsorgsnämnden och bildningsnämnden vid kommunfullmäktiges sammanträden 
i oktober och december redogöra för sitt arbete med långsiktiga åtgärder för en 
budget i balans. Ordförandena i de berörda nämnderna redovisar vid 
sammanträdet detta arbete. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 198/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-21 
Delårsrapport för tertial 2 2020 
Granskningsrapport 
Revisionsutlåtande 

Beslutet skickas till 
Kommunfullmäktige 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Ekonomiavdelningen 
Revisionen 
Akten 
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§ 133 Dnr 2020/144  

Nya regler och riktlinjer för kommunala föreningsbidrag inom kultur- och  
fritidsområdet - principbeslut i kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ärendet återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden.  

Detta för att förtydliga vad det är som ska beslutas av kommunfullmäktige vad 
gäller föreningsbidrag samt för att låta samhällsbyggnadsnämnden förtydliga vissa 
formuleringar i de riktlinjer som antagits av samhällsbyggnadsnämnden.  

Den skrivning som kommunfullmäktige önskar ett förtydligande kring är det som 
rör religiösa organisationer i det av samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
reglementet. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadsnämnden har i § 161/2020 beslutat om nya regler och riktlinjer 
för kommunala föreningsbidrag. Utifrån att frågan om föreningsbidrag i vissa 
avseenden är principiell krävs ett inriktningsbeslut om mål för verksamheten samt 
att fullmäktige upphäver tidigare beslut/regler för föreningsbidrag. 
 
De av samhällsbyggnadsnämnden beslutade reglerna gäller under förutsättning att 
de nu aktuella besluten tas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige. 

Det ärende som kommunfullmäktige har att beslut om idag handlar om att 
upphäva tidigare av kommunfullmäktige beslutade bidragsgrunder samt att fatta 
ett principbeslut vad gäller föreningsbidrag som konstaterar att: 

”Kinda kommun stöttar föreningslivet i kommunen genom bidragsgivning som ska 
stimulera till god hälsa genom aktivitet, folkbildning, kulturupplevelser, skapande 
och social samvaro för kommuninvånarna i Kinda kommun. Bidragsgivningen ska 
främja tillgänglighet och mångfald i aktivitetsutbudet och vara relevant och 
transparent. Ansvar och verksamhet på kultur- och fritidsområdet, inklusive regler 
och riktlinjer för denna verksamhet, åligger samhällsbyggnadsnämnden i enlighet 
med kommunfullmäktiges reglemente för samhällsbyggnadsnämnden.” 

Samhällsbyggnadsnämnden ansvarar genom kommunfullmäktiges beslut om 
reglemente för frågor som rör kultur och fritid i kommunen. Dit hör frågor kring 
föreningsbidrag. 

Samhällsbyggnadsnämnden har i § 161/2020 beslutat om att anta nya riktlinjer 
vilka avses börja gälla från och med 1 januari 2021 under förutsättning att 
fullmäktige fattar de beslut som krävs innan dess. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 216/2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 161/2020 med tjänsteskrivelse 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Lena Käcker Johansson (KD, David Wenhov (-) och Erik Andersson (V) yrkar att 
ärendet återremitteras till samhällsbyggnadsnämnden. 
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Detta för att förtydliga vad det är som ska beslutas av kommunfullmäktige vad 
gäller föreningsbidrag samt för att låta samhällsbyggnadsnämnden förtydliga vissa 
formuleringar i de riktlinjer som antagits av samhällsbyggnadsnämnden.  

Den skrivning som kommunfullmäktige önskar ett förtydligande kring är det som 
rör religiösa organisationer i det av samhällsbyggnadsnämnden beslutade 
reglementet. 

David Wenhov (-) yrkar på avslag till kommunstyrelsens förslag men detta yrkande 
återtas senare. 

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 återremitteras till 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kommunkansliet 
Akten 
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§ 134 Dnr 2020/109  

Svar på motion (V) om solcellspark 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen avslås med hänvisning till att 
kommunala solcellsanläggningar enligt tidigare beslut KF § 29/2019  i första hand 
ska byggas på/i anslutning till kommunala fastigheter och anläggningar istället för i 
särskilda solcellsparker.  

Kommunfullmäktige beslutar även att avslå motionens andra att-sats då 
miljökraven avseende fordon och maskiner hanteras i särskild ordning i samband 
med upphandling. 

Reservation 
Kicki Stridh (V), Erik Andersson (V), Anders Lind (V) och Therese Görling (MP) 
reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 
Motionen 
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. 

Beredning 
Kommunstyrelsen beslutade i § 170/2020 om att remittera motionen till 
kommunchef i samråd med samhällsbyggnadsförvaltningen för beredning. 

Svar på motion 

Som motionsställaren beskriver har Kinda kommun en ambitiös målsättning vad 
gäller hållbarhetsarbetet baserat på det lokal måldokumentet Utveckling Kinda 
som i sin bygger på Agenda 2030. Vad gäller energiområdet arbetar kommunen 
kontinuerligt med energieffektivisering i kommunens fastigheter och anläggningar. 
Vad gäller förbrukningen av elenergi sker upphandling genom ramavtal hos SKL 
Kommentus där det finns möjlighet att ställa miljökrav. 

I motionen hänvisas till att många kommuner tidigare har haft egna energibolag. 
Många kommuner äger än idag genom kommunalt ägda bolag såväl 
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distributionsnät som elproduktion. Kinda kommun har däremot aldrig själv ägt 
vare sig distributionsnätet eller elproduktionen varför frågan om att sälja eller 
behålla ett kommunägt elbolag inte är eller varit relevant för Kinda kommuns del. 

Det svar som lämnades avseende en tidigare motion om solceller (dnr 2018-
00212) gäller alltjämt. Det svaret innebar ett positivt ställningstagande till solceller 
men att utbyggnaden i första hand skulle ske när så är praktiskt och ekonomiskt 
lämpligt i samband med annan ny- och ombyggnation. 

Strategin och prioriteringen bör även fortsättningsvis vara att bygga 
solcellsanläggningar i anslutning till kommunala fastigheter med syfte att försörja 
dessa och inte att bygga renodlade solcellsparker. 

Gällande möjligheten för privata aktörer att bygga solcellsparker kommer detta att 
regleras i kommande översiktsplanering, jämför uppdrag om plan för förnybar 
energiförsörjning. 

Vad gäller transporter ställs redan idag miljökrav i samband med upphandling . 
Exempelvis har elbilar köpts in även om begränsningar i laddinfrastrukturen för 
närvarande begränsar möjligheten till användning av sådana fordon. Vad gäller 
entreprenadmaskiner ställs också miljökrav men marknadens utbud av eldrivna 
sådana torde än så länge vara begränsat. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 204/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07 
Motion, inkommen 2020-06-12 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Kicki Stridh (V) yrkar bifall till motionen. 

Beslutsgång 
Ordförande finner efter avslutad diskussion att det utöver kommunstyrelsens 
förslag om att motionen ska avslås finns ett förslag från Kicki Stridh (V) om att 
motionen ska bifallas. Ordförande ställer därför de båda förslagen mot varandra 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag om att motionen ska avslås. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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§ 135 Dnr 2019/154  

Svar på motion (V) om sänkta politikerarvoden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses besvarad med hänvisning till att 
frågan om översyn av bland annat arvodesnivåer redan pågår genom den 
parlamentariska grupp som redan tillsatts av kommunfullmäktige. 

 

Jäv 
Conny Forsberg (S) anmäler jäv och deltar inte i ärendets handläggning och beslut. 

Reservation 
Erik Andersson, Kicki Stridh och Anders Lind ( samtliga V) reserverar sig mot 
beslutet till förmån för eget förslag om bifall till motionen. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2019-10-01 lämnat in en motion om 
att sänka samtliga politikerarvoden med 25 %. 

Kommunfullmäktige har i § 41/2020 beslutat om att tillsätta en parlamentarisk 
grupp för att se över bestämmelserna om ersättning och arvoden till 
förtroendevalda. I gruppens uppdrag ingår bland annat att se över nivån på 
arvodena. Gruppens arbete ska vara klart i god tid före nästa mandatperiods start. 

Eftersom det redan finns ett uppdrag om att se över arvoden och ersättningar 
finns ingen anledning att föregå gruppens beredning av ärendet. Motionen 
föreslås därför anses vara besvarad med att en genomlysning av bestämmelser om 
arvoden och ersättningar pågår genom gruppens försorg. 

Vänsterpartiet har liksom övriga partier i kommunfullmäktige en representant i 
gruppen och kan därmed lägga förslag genom denna representant. 

Innan en eventuell ändring av arvodesnivåerna i enlighet med motionens 
intentioner bör det även utredas vilka konsekvenser ändringen skulle få för 
demokratin och de förtroendevaldas möjligheter att engagera sig. I 
kommunallagens förarbeten framgår följande:  

”I princip bör ingen medborgare av ekonomiska skäl behöva avstå från ett 
kommunalt uppdrag. Det är mycket angeläget att alla valbara medborgare så långt 
det är möjligt ges lika förutsättningar att åta sig kommunala förtroendeuppdrag.  

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 205/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-09 
Motion, inkommen 2019-10-01 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Erik Andersson (V) yrkar bifall till motionen. 
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Beslutsgång 
Ordförande finner efter avslutad diskussion att det utöver kommunstyrelsens 
förslag om att motionen ska anses vara besvarad finns ett förslag från Erik 
Andersson (V) om att motionen ska bifallas.  

Ordförande ställer därför de båda förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag om att 
motionen ska anses besvarad varpå votering begärs. 

Kommunfullmäktige beslutar att godkänna följande propositionsordning: 

JA för kommunstyrelsens förslag om att motionen ska anses vara besvarad. 

NEJ för Erik Anderssons (V) förslag om bifall till motionen. 

Omröstningsresultat 
Med 28 Ja-röster för kommunstyrelsens förslag om att anse motionen besvarad, 3 
Nej-röster för Erik Anderssons (V) förslag om bifall samt 1 ledamot som avstår 
beslutar kommunfullmäktige att motionen ska anses vara besvarad.   

Utfallet i omröstningen redovisas i tabell sist i ärendet. 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Akten 
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SAMMANTRÄDESLISTA 2020-10-12 Närvaro Omröstningar 
  § 135 §  
  Ja Nej Avst Ja Nej Avst 
S Hans Måhagen X X      
S Ing-Britt-Andersson  -       
S Conny Forsberg jäv X 

 
     

S Else-Marie Frisk  X X      
S Göran Ulvan X X      
S Anna Eklund X X      
S Morgan Wass Emil Turesson  X X      
S Torbjörn Mellgren X X      
        

M Christer Segerstéen X X      
M Mona Damm X X 

 
    

M Anne Bergman Gustavsson X X 
 

    
M Göran Lindgren X X      
M Malin Svensson  X X 

 
    

M Gustav Svensson Siw Nordin X X 
 

    
        

C Rickard Lindh X X      
C Karin Ekholm  X X      
C Joakim Klasson X X      
-  Wolldurf Skallbom X X      
        

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

L  Lars Karlsson X X      
L Mikael Österling X X      
L Veronica Gullbrandsson X X      
        

V Anders Lind  X  X     
V Kicki Stridh  X  X     
V Erik Andersson X  X     
        

KD Lena Käcker Johansson X X      
KD Börje Karlsson Ingevald Abrahamsson X X 

 
    

        

LPO Pierre Ländell - 
 

     
-       David Wenhov X   X    
        

MP   Claes Brandén Therese Görling X X      
        

C Anders Ljung X X      
                                                                33/35                 28             3          1                         
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 136   

Interpellation (LPO) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) 
angående Stiftelsen Kindahus politiska styrning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att interpellationen är besvarad av 
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S). 

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?”. 
 
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." 

Interpellationen i fråga inlämnades till kommunfullmäktiges sammanträde i mars 
men har med anledning av inställt sammanträde och de berörda förtroendevaldas 
frånvaro inte kunnat behandlas av kommunfullmäktige förrän nu. Även vid 
kvällens kommunfullmäktigesammanträde är interpellationsställaren frånvarande 
men kommunfullmäktige anser inte att behandlingen av interpellationen kan 
skjutas fram ytterligare. 

Beslutsunderlag 
Interpellation, inkommen 2020-03-13 
Svar på interpellation, daterat 2020-06-10 

Beslutet skickas till 
Interpellationsställaren 
Akten 
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§ 137   

Fråga (LPO) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) 
angående Kindaförslaget 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att frågan är besvarad av kommunstyrelsens 
ordförande Conny Forsberg (S). 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Pierre Ländell (LPO) har inför kommunfullmäktiges 
Sammanträde i mars 2020 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.” 
 
Frågan ställdes ursprungligen vid ett fullmäktigesammanträde i våras men 
hanteringen av den har skjutits upp med anledning av frånvaro och inställt 
sammanträde. Vid dagens sammanträde är frågeställaren återigen frånvarande 
men utifrån att frågan redan tappat sin aktualitet tas den vid dagens sammanträde 
upp för slutlig behandling av kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Fråga, inkommen 2020-03-13 
Svar på fråga, daterat 2020-03-13 

Beslutet skickas till 
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Akten 
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§ 138 Dnr 2020/146  

Ny motion (V) om Coronabonus 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen 
för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har 2020-10-12 inkommit med en 
motion om Coronabudget. I motionen konstateras att kommunen prognosticerar 
ett överskott för år 2020 och motionsställaren anser det därför som rimligt att 
kompensera personalen ekonomiskt för det merarbete de gjort under pandemin. 

I motionen föreslås: 

- att samtliga medarbetare i kommunen med en månadslön under 30.000kr 
får en extra bonus på 1500kr på månadslönen som betalas ut i december 
2020. 

- att de som har en månadslön mellan 30.000kr och 31.499kr får en extra 
bonus som fyller ut deras ordinarie månadslön till 31.500kr i december 
2020.  

- att medel till detta tas från ”medel till fullmäktiges förfogande” 

 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2020-10-12 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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