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Sammanträdesdatum

2019‐05‐13

Kommunfullmäktige
Plats och tid

Leoparden, Kisa, klockan 18:00‐20:40

Beslutande

Ledamöter
Se särskild närvarolista.

Tjänstgörande ersättare
Se särskild närvarolista.

Övriga närvarande

Se särskild närvarolista.

Justerare

Rickard Lindh (C) och Mona Damm (M)
Joakim Klasson (C) § 58, Siw Nordin (M) § 58 och Conny Forsberg (S) § 61

Justeringens plats och tid

Kommunkontoret

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer
Johan Sandell

Ordförande
Ing‐Britt Andersson (S)

Mona Damm (M) § 61

Justerare
Rickard Lindh (C)

Joakim Klasson (C) § 58

Mona Damm (M)

Siw Nordin (M) § 58 och 63

Conny Forsberg (S) § 61
ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ

Kommunfullmäktige

Sammanträdesdatum

2019‐05‐13

Datum då anslaget sätts upp
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Datum då anslaget tas ned
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Johan Sandell, kommunsekreterare
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Christer Segerstéen (M)
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Anne Bergman Gustafsson (M)
Rickard Lindh (C)
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Tore Olsson (C) för Anders Ljung (C)
Maj‐Viol Thostrup (V) för Erik Andersson (V)
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Justerandes signatur

Maria Hedberg, plan‐ och byggchef § 55
Bita Almasian, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 55
Rosie‐Marie Fors, kommunchef
Johan Sandell, kommunsekreterare
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§ 52

Nnr 39496

Val av protokolljusterare
Kommunfullmäktiges beslut
Rickard Lindh (C) och Mona Damm (M) utses att justera kommunfullmäktiges
protokoll.
För de ärenden där dessa är jäviga utses Joakim Klasson (C) och Siw Nordin (M) att
justera protokollet jämte ordföranden.
För de ärenden där ordförande är jävig utses Conny Forsberg (S) att justera
protokollet.
Protokolljustering äger rum på kommunkontoret i Kisa måndagen den 20 maj 2019
kl. 15.00.
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 53

Dnr 2019‐00079

Val av tillfällig andre vice ordförande i kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att till andre vice ordförande i kommunfullmäktige
för tiden till och med 2019‐08‐31 utse Mona Damm (M).
Sammanfattning
Ordinarie andre vice ordförande i kommunfullmäktige Göran Lindgren (M) har
meddelat att han har förhinder att fullgöra uppdraget under den närmaste tiden.
Enligt kommunallagen och gällande arbetsordning kan kommunfullmäktige utse en
tillfällig ersättare för medlemmarna av kommunfullmäktiges presidium.
Beslutsgång
Christer Segerstéen (M) föreslår kommunfullmäktige att till andre vice ordförande i
kommunfullmäktige för tiden till och med 2019‐08‐31 utse Mona Damm (M).
Beslutet skickas till
Den valde
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 54

Dnr 2019‐00006

Delgivningar till kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot aktuella skrivelser, meddelande och delgivningar och
lägger dem till handlingarna.
Sammanfattning
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2019‐05‐13 för kännedom:
Årsredovisning för Stiftelsen Kindahus 2018
Länsstyrelsens beslut om ny ersättare i kommunfullmäktige, daterat 2019‐05‐07
Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐05‐09
Beslutet skickas till
Akten

Justerandes signatur
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§ 55

Dnr 2019‐00044

Fördjupad översiktsplan (FÖP) Rimforsa
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att anta förslaget till Fördjupad översiktsplan för
Rimforsa samt att godkänna det särskilda utställningsutlåtandet och
miljökonsekvensbeskrivningen.
Den nu aktuella fördjupade översiktsplanen för Rimforsa (version 2019‐03‐06)
ersätter den sedan tidigare gällande fördjupade översiktsplanen för Rimforsa
(antagen 2011‐02‐28).
Jäv
Magnus Lidén (S) anmäler jäv.
Reservation/Protokollsanteckning
Christian Nordin Olsson (SD) lämnar en protokollsanteckning med följande lydelse.
"Det är överlag positivt med en uppdaterad plan för Rimforsas utveckling och
särskilt positivt med den förstärka ambitionen om tillväxt. Något som dock hamnat
i skuggan av de mer konkreta förslagen på områden för bostäder, verksamheter
och rekreation är de viljeinriktningar som på 0‐5 är respektive 5‐15 är återfinns för
varje fokusområde i planen. Det finns anledning att ställa sig kritisk till hur dessa
här behandlats och implementerats i planen vilket leder till en orimlig situation där
det uppstår en känsla av tacksamhet över det faktum att planen inte är juridiskt
bindande och en oro över den vägledning som densamma ger på sikt."
Claes Brandén (MP) reserverar sig till förmån för eget förslag om att genomföra
möjliga ytterligare justeringar i FÖP‐förslaget och gå ut med ett nytt samråd i
Rimforsa.
David Wenhov och Pierre Ländell (båda LPO) reserverar sig mot beslutet skriftligen
med följande motivering:
”Landsbygdspartiet oberoende reserverar sig mot beslutet om Fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Rimforsa med hänvisning till partiets principiella hållning
att det är fel att bygga på åkermark då denna behövs för den framtida
livsmedelsförsörjningen och är en avgörande framgångsfaktor för småföretagande
på landsbygd och glesbygd i Sverige. Markanvändningen i Sverige enligt SCB 2010
fördelar sig enligt följande; Skogsmark 69% (ca 23 miljoner hektar). Jordbruksmark
7,6% (drygt 3,1 miljoner hektar varav 2,6 miljoner ha åkermark och 0,5 miljoner ha
betesmark).
DEFINITIONER Åkermark. Mark som används eller lämpligen kan användas för
växtodling eller bete och som är lämplig att plöja. Betesmark. Mark som används
eller lämpligen kan användas till bete och som inte är lämplig att plöja.
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Miljöbalkens 3 kapitel 4§: Jord‐ och skogsbruk är av nationell betydelse.
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller anläggningar
endast om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt
genom att annan mark tas i anspråk”.
Landsbygdspartiet oberoende anser med stöd av Miljöbalkens 3 kapitel 4§ att det
saknas ”väsentliga samhällsintressen” för att bebygga åkermark och att tillgången
på mark (skogsmark) i närområdet är så god att markbehovet ” tillgodoses på ett
från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk”
Landsbygdspartiet oberoende anser att bebyggelse skall ske på i första hand
skogsmark och där helst på bergimpediment, i andra hand genom förtätning av
redan befintlig bebyggelse. Förutsättningarna för detta kan anses mycket goda i
och runt Rimforsa tätort.
Landsbygdspartiet oberoende yrkar med stöd av ovanstående att Fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Rimforsa återremitteras och korrigeras enligt ovan för att
åter läggs fram för beslut i kommunfullmäktige i Kinda.”.
Sammanfattning
Varje kommun ska ha en aktuell översiktsplan, enligt 3 kap. 1 § plan‐ och
bygglagen. En översiktsplan kan fördjupas för geografiska delar av kommunen,
exempelvis för tätorter, och fördjupningen ska då ses som en del av, och gäller
parallellt med, den kommunomfattande översiktsplanen. En översiktsplan är inte
juridiskt bindande utan utgör vägledning. En fördjupad översiktsplan för Rimforsa
antogs av kommunfullmäktige 2011‐0228. 2016‐08‐29 beslutade
kommunfullmäktige att planen skulle aktualitets prövas, och 2017‐05‐29 antogs
ett program för arbetet med en ny fördjupad översiktsplan för Rimforsa varpå
planarbetet påbörjades. Från och med år 2018 är Samhällsbyggnadsnämnden,
enligt Kinda kommuns reglemente, ansvarig för arbetet med kommunens
översiktsplaner. Beslut om att anta en översiktsplan eller fördjupad översiktsplan
fattas av kommunfullmäktige, enligt 3 kap. 19 § plan‐ och bygglagen. Processen
för att upprätta en översiktsplan framgår av 3 kap. plan‐ och bygglagen. För ny
fördjupad översiktsplan (FÖP) för Rimforsa har politiker tillsammans med
tjänstemän och konsultföretaget Metria arbetat fram ett planförslag. Planförslaget
skickades ut på samråd, och inkomna synpunkter under samrådsskedet
sammanställdes i en samrådsredogörelse tillsammans med att justeringar gjordes i
planförslaget. Det justerade planförslaget ställdes sedan ut för granskning. Under
utställningen, som pågick 5e november 2018 – 2a januari 2019, inkom totalt 125
yttranden. De inkomna synpunkterna har sammanställts och bemöts i ett särskilt
utställningsutlåtande tillsammans med en redovisning av mindre justeringar i
planförslaget som har gjorts efter utställningen. Justeringarna är inte av väsentlig
betydelse och ger därför inte anledning till att planförslaget ska gå ut på samråd
igen. Planförslaget kan därför lämnas till Kommunfullmäktige för antagande.
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Den nya fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Rimforsa (version 2019‐03‐06)
föreslås ersätta den sedan tidigare gällande fördjupade översiktsplanen för
Rimforsa (antagen av kommunfullmäktige 2011‐02‐28).
Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredras ärendet av samhällsbyggnadschef
Bita Almasian och plan‐ och byggchef Maria Hedberg.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 71/2019
Samhällsbyggnadsnämnden § 45/2019
Tjänsteskrivelse, samhällsbyggnadsförvaltningen
FÖP Rimforsa Antagandehandling
FÖP Rimforsa Särskilt utlåtande
FÖP Rimforsa Samrådsredogörelse
Förslag till beslut vid sammanträdet
Mikael Österling (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Claes Brandén (MP) yrkar att genomföra möjliga ytterligare justeringar i FÖP‐
förslaget och gå ut med ett nytt samråd i Rimforsa.
Vid sammanträdet föreslås även en komplettering av beslutsformuleringen så att
även kommunfullmäktige godkänner det särskilda utställningsutlåtandet och
miljökonsekvensbeskrivningen. Kommunstyrelsen har ställt sig bakom dessa båda
handlingar men i förslaget till kommunfullmäktige framgår endast att
kommunfullmäktige ska godkänna själva planen.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag och dels Claes Brandéns (MP) förslag om justeringar.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Ordförande ställer därefter frågan om kommunfullmäktige även kan besluta om
att bifalla den utökade beslutsmeningen enligt förslag vid sammanträdet.
Ordförande finner att kommunfullmäktige bifaller tillägget.
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Kommunkansliet
Akten

Justerandes signatur
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§ 56

Dnr 2019‐00020

Budgetuppföljning Kinda kommun månadsvis mars 2019
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot budgetuppföljningen för Kinda kommun avseende
mars 2019.
Sammanfattning
Ekonomiavdelningen har upprättat rapport avseende budgetuppföljning för Kinda
kommun per mars 2019.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 80/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐04‐10
Budgetuppföljning Kinda kommun mars 2019
Förslag till beslut vid sammanträdet
Conny Forsberg (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten

Justerandes signatur
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§ 57

Dnr 2019‐00045

Årsredovisning för Kinda kommun 2018 med revisionsberättelse ‐
Godkännande av samt fastställande av årets resultat
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna 2018 års resultat samt att godkänna
upprättad årsredovisning för 2018.
Sammanfattning
Inför kommunstyrelsens sammanträde 2019‐04‐01 föreligger av
ekonomiavdelningen sammanställd preliminär årsredovisning för 2018.
Revisionsberättelsen föredras vid sammanträdet av revisionens ordförande till och
med år 2018, Jörgen Nord (L).
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 52/2019
Årsredovisning, version 2019‐03‐14
Revisionsberättelse
Granskningsrapport
Revisionsberättelse och granskningsrapport avseende Samordningsförbundet
Centrala Östergötland
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐03‐14
Förslag till beslut vid sammanträdet
Hans Måhagen (S) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Akten
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§ 58

Dnr 45295

Ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för kommunstyrelsen
inklusive dess ledamöter och ersättare för 2018 års verksamhet.
Jäv
Mona Damm (M), Conny Forsberg (S), Börje Karlsson (KD), Lars Karlsson (L), Anders
Lind (V), Rickard Lindh (C), Pierre Ländell (LPO), Hans Måhagen (S), Peter Nilsson
(SD), Christian Nordin Olsson (SD), Göran Ulvan (S) och Claes Brandén (MP)
anmäler jäv.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Kommunrevisionen
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 59

Dnr 45298

Ansvarsfrihet för samhällsbyggnadsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för
samhällsbyggnadsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2018 års
verksamhet.
Jäv
Marcus Edgar (SD), Conny Forsberg (S), Magnus Lidén (S), Peter Nilsson (SD), David
Wenhov (LPO) och Mikael Österling (L) anmäler jäv.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Samhällsbyggnadsnämnden
Kommunrevisionen
Akten

Justerandes signatur
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§ 60

Dnr 45297

Ansvarsfrihet för bildningsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för bildningsnämnden
inklusive dess ledamöter och ersättare för 2018 års verksamhet.
Jäv
Anne Bergman Gustavsson (M), Anna Eklund (S), Ulf Johansson (S), Joakim Klasson
(C), Mikael Lindell (SD), Christina Nilsson (SD), Christer Segerstéen (M), David
Wenhov (LPO), Siw Nordin (M) och Göran Ulvan (S) anmäler jäv.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Bildningsnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 61

Dnr 45296

Ansvarsfrihet för vård‐ och omsorgsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för vård‐ och
omsorgsnämnden inklusive dess ledamöter och ersättare för 2018 års verksamhet.
Jäv
Ing‐Britt Andersson (S), Karin Ekholm (C), Else‐Marie Frisk (S), Mikael Lindell (SD),
Christina Nilsson (SD), Wolldurf Skallbom (C) och Siw Nordin (M) anmäler jäv.
Andre vice ordförande Mona Damm (M) träder in som ordförande för detta
ärende.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Vård‐ och omsorgsnämnden
Kommunrevisionen
Akten

Justerandes signatur
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§ 62

Dnr 45321

Ansvarsfrihet för jävsnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för jävsnämnden inklusive
dess ledamöter och ersättare för 2018 års verksamhet.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Jävsnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 63

Dnr 45299

Ansvarsfrihet för valnämnden
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för valnämnden inklusive
dess ledamöter och ersättare för 2018 års verksamhet.
Jäv
Mona Damm (M), Else‐Marie Frisk (S), Anders Lind (V), Pierre Ländell (LPO) och
Christer Segerstéen (M) anmäler jäv.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Valnämnden
Kommunrevisionen
Akten
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§ 64

Dnr 45300

Ansvarsfrihet för överförmyndaren
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att bevilja ansvarsfrihet för överförmyndaren för
2018 års verksamhet.
Sammanfattning
Revisorerna tillstyrker i sin berättelse att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för
styrelse, nämnder samt enskilda ledamöter i dessa organ.
Beslutsunderlag
Revisionsberättelse
Beslutet skickas till
Överförmyndaren
Kommunrevisionen
Akten
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§ 65

Dnr 2019‐00066

Överföring av investeringsmedel
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att överföra budgetmedel från tidigare beslutade
investeringsbudgetar ur 2018 års investeringsplan för nedanstående projekt:
Projekt
1208 Aktivitetscenter Rimforsa
1132 Gruppbostad Sjögatan
2049 Bredband Kisa tätort
1505 Rimforsa vattenverk
1503 Sanering VA
1135 Värgårds udde
1427 Om/tillbyggnad Kommunförråd
1133 Rimforsa ny skola
1137 Hovby Hamn
2214 Räddningsstation Kisa
1222 Lekplats
2036 Bredband övrigt

Utfall
Ack budget Summa tom
2018‐12‐31 2018‐12‐31
36 000
26 013
18 000
13 335
20 640
19 818
14 000
3 450
1 300
972
1 000
290
2 500
202
8 000
12
1 500
11
8 000
4 189
3 400
2 922
2 000
1 500

Behov
överförda
medel
9 987
4 665
822
10 550
328
210
2 298
7 988
1 489
3 811
400
500

Tidigare beslut
KF §49 Dnr 2018‐00078
KS §244 Dnr 2017‐00219
KF §49 Dnr 2015‐00131
KF §49 Dnr 2018‐00078
KS §55 Dnr 2018‐00036
KS §264 Dnr 2017‐00340
KS § 83 Dnr 2018‐00069
KS §261 2017‐00331
KS §263 2017‐00341
KF 49 Dnr 2018‐00078
KF §7 DNR 2018‐00027

Kommentar
Sista delen av Hackelhallen färdigställs 2019
Försening under entreprenadfas
Delar av projekt försenat in på 2019
Försenat projekt + tilläggsäskning under 2019
Beställningar gjorda 2018 hann inte genomföras.
Endast leverans av toalett kvarstår
Färdigställs 2019
Fortsatt arbete 2019‐2021
Genomförs 2019
Försenat projekt
Hycklinge genomförs 2019
Beställda projekt 2018 försenade

Sammanfattning
Flertalet projekt som fått tilldelad budget under 2018 har av olika anledning inte
hunnit avslutas under året. Dessa projekt är pågående, antingen i slutfasen eller
försenade inpå 2019.
Ett projekt får en registrerad budget baserat på det år som investeringsplanen
beskriver, alternativt det år som starttillstånd beslutas. För att förenkla
budgetuppföljning behöver dessa budgetmedel följa med mellan åren.
Uppföljning av projekt sker mot totalbudgeten per projekt.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 78/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐04‐08
Beslutet skickas till
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 66

Dnr 2019‐00067

Tecknande av kommunens firma
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att:
Kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) ska teckna kommunens firma.
Vid ordförandes förfall ska kommunstyrelsens vice ordförande Lars Karlsson (L)
träda i dennes ställe vad gäller att teckna kommunens firma. I andra hand träder
kommunstyrelsens andre vice ordförande Christer Segerstéen (M) in och tecknar
kommunens firma.
Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Rosie‐Marie Fors, vad
gäller kontrakt, avtal, köpehandlingar, fullmakter, servitut och liknande handlingar.
Vid kommunchefens förfall ska utvecklingschef Mattias Nilsson träda i dennes
ställe, vad gäller kontrasignering av ovanstående handlingar. I andra hand träder
ekonom Rebecka Bank in och kontrasignerar ovanstående handlingar.
Firmatecknarens namn ska kontrasigneras av kommunchef Rosie‐Marie Fors vad
gäller låne‐ och borgensförbindelser.
Vid kommunchefens förfall ska utvecklingschef Mattias Nilsson träda i hennes
ställe vad gäller kontrasignering av låne‐ och borgensförbindelser. I andra hand
träder ekonom Rebecka Bank in för kontrasignering av låne‐ och
borgensförbindelser.
Beslutet gäller från och med kommunfullmäktiges beslut och ersätter tidigare
beslut av KF 2018‐12‐10, § 163, som därmed upphör att gälla.
Sammanfattning
Då nuvarande ekonomichef avslutat sin anställning i Kinda kommun finns behov av
att revidera gällande beslut om tecknande av kommunens firma.
Beslutsunderlag
Kommunstyrelsen § 82/2019
Tjänsteskrivelse, daterad 2019‐04‐08
Beslutet skickas till
Firmatecknarna
Ekonomiavdelningen
Kommunrevisionen
Kommunkansliet
Akten
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§ 67

Dnr 2019‐00073

Marknadsföringsplan
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ur kommunfullmäktiges anslag för
marknadsföring i 2019 års budget anslå följande:
20 000 kr till profilering
480 000 kronor för att ta fram en långsiktig marknadsföringsplattform inför 2020.
Reservation/Protokollsanteckning
Kicki Stridh, Anders Lindh och Maj‐Viol Thostrup (samtliga V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag om att budgetposten stryks.
Sammanfattning
Den av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för marknadsföring, näringsliv
och turism har tagit fram ett förslag vad gäller de medel som i 2019 års budget
finns avsatta för marknadsföring.
I budget för 2019 finns det 500 000 kronor budgeterat för marknadsföring.
Förslaget är att 20 000 kronor avsetts för profilering inför olika event, exempelvis
roll‐ups och tält m m. Resterande 480 000 kronor föreslås avsättas för att ta fram
en långsiktig marknadsföringsplattform för år 2020 och framåt.
Beslutsunderlag
Förslag från arbetsgruppen, daterat 2019‐04‐29
Kommunstyrelsen § 79/2019
Förslag till beslut vid sammanträdet
Kicki Stridh (V) föreslår att budgetpunkten för marknadsföring stryks ur budgeten.
Lars Karlsson (L) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Beslutsgång
Ordförande finner efter avslutad diskussion att det finns två förslag till beslut, dels
kommunstyrelsens förslag dels Kicki Stridhs (V) förslag om att budgetpunkten
stryks.
Ordförande ställer de båda förslagen mot varandra och finner att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Marknadsföringsgruppen
Ekonomiavdelningen
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Utvecklingschef
Akten
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§ 68

Dnr 2019‐00051

Hållbarhetsarbete inom bildningsförvaltningen
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att ge bildningsnämnden i uppdrag att samordna
arbetet och ta fram en handlingsplan för Agenda 2030 med fokus på social
hållbarhet.
Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja medel för motsvarande en
heltidstjänst genom omfördelning av icke nyttjade medel avseende
ungdomsombud.
Reservation/Protokollsanteckning
Anders Lindh, Kicki Stridh och Maj‐Viol Thostrup (samtliga V) reserverar sig mot
beslutet till förmån för eget förslag.
Christian Nordin Olsson, Christina Nilsson, Peter Nilsson, Mikael Lindell och Marcus
Edgar (samtliga SD) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag.
Sammanfattning
FN har antagit 17 globala utvecklingsmål, Agenda 2030, som bland annat handlar
om att avskaffa fattigdom, uppnå jämställdhet, bekämpa klimatförändringen,
säkerställa god hälsa, likvärdig utbildning samt hållbar ekonomisk tillväxt. Sveriges
kommuner och regioner har en viktig roll i arbetet för att nå målen. Kommuner
och regioner är viktiga aktörer i genomförandet av agendan. Kommuner och
regioner genomför politiken och förändrar samhället, är länken mellan
medborgare och beslutsfattare och är de mest lämpade att förena de globala
målen med verkligheten på lokal nivå.
Fattigdom omfattar fler dimensioner än den ekonomiska. Fattigdom innebär även
brist på frihet, inflytande, hälsa, utbildning och säkerhet.
Hunger är den främsta dödsorsaken i världen. Tillgång till tillräcklig och
näringsriktig mat är en mänsklig rättighet som varje stat har en skyldighet att
tillförsäkra sina medborgare.
God hälsa är en grundläggande förutsättning för människors möjlighet att nå sin
fulla potential och att bidra till samhällets utveckling. Människors hälsa påverkas
av ekonomiska, ekologiska och sociala faktorer.
Utbildning är en grundläggande mänsklig rättighet. Utbildningssystem världen över
måste möta människors behov under hela livet – från förskola, grundskola,
gymnasium och högre utbildning, samt alla människors lika möjlighet till livslångt
lärande som gynnar deltagande i arbets‐ och samhällsliv. Utbildning är nyckeln till
välstånd och öppnar en värld av möjligheter som gör det möjligt för var och en av
oss att bidra till ett hållbart samhälle.
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Forskning visar att inkluderande utbildning av god kvalitet för alla är en av de
viktigaste grunderna för välstånd, hälsa och jämställdhet i varje samhälle. Alla
former av våld, diskriminering och skadliga sedvänjor mot kvinnor och flickor
drabbar såväl individen som hela samhället.
Inkluderande, ansvarsfulla och rättvisa institutioner är grunden för en god
samhällsstyrning fri från konflikter, korruption och våld. Alla människor är lika inför
lagen och ska ha lika tillgång till rättvisa och möjligheter att utöva inflytande och
ansvarsutkrävande över beslutsfattande.
I arbetet med Agenda 2030 ingår att arbeta för samverkan, implementering av
evidensbaserade metoder, uppsökande verksamhet, samarbete med civilsamhället
och ökad kompetens hos anställda som på olika sätt berörs av dessa frågor.
Arbetet med BRÅ är också prioriterat utifrån Agenda 2030 som ställer krav på att
arbeta för fredliga och inkluderande samhällen. För att kunna arbeta preventivt
krävs ett strategiskt, långsiktigt och målmedvetet arbete med fokus på social
hållbarhet inom bland annat ANDTS (alkohol, narkotika, doping, tobak, spel),
brottsförebyggande, folkhälsa, integration och demokrati‐ och jämställdhetsfrågor.
Tjänsten som ungdomsombud har inte kunnat tillsättas trots flera försök. Vår
bedömning är att den högkonjunktur som också ger en låg ungdomsarbetslöshet i
kombination med längtan efter att resa ut i världen gjort att vi inte kunna
rekrytera. Därför föreslås att fritidsgården får i uppdrag att, utifrån Agenda 2030,
särskilt arbeta med demokrati‐ och inflytandefrågor i mötet med Kindas ungdomar
och unga vuxna.
Bildningsnämnden får uppdraget att samordna arbetet med social hållbarhet och
återrapporterar till kommunstyrelsen en gång per termin.
Efter att ärendet återremitterats av kommunstyrelsen i KS § 35/2019 har ärendet
nu åter behandlats av bildningsnämnden (BN § 31/2019) som lämnat ett
oförändrat förslag till kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Bildningsnämnden §§ 7/2019, 31/2019 med tillhörande tjänsteskrivelse
Kommunstyrelsen §§ 35/2019, 55/2019, 76/2019
Förslag till beslut vid sammanträdet
David Wenhov (LPO) yrkar bifall till kommunstyrelsens förslag.
Anders Lindh (V) yrkar att ansvar och medel istället anvisas till kommunstyrelsen.
Christian Nordin Olsson (SD) yrkar att andra att‐satsen i kommunstyrelsens förslag
stryks.
Beslutsgång
Efter avslutad diskussion finner ordförande att det finns tre förslag till beslut:
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1) Kommunstyrelsens förslag
2) Anders Lindhs (V) förslag om att ansvar och budgetmedel istället ska anvisas till
kommunstyrelsen.
3) Christian Nordin Olssons (SD) förslag om att andra att‐satsen stryks.
Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner därefter att
kommunfullmäktige beslutar enligt kommunstyrelsens förslag.
Beslutet skickas till
Bildningsnämnden
Ekonomiavdelningen
Akten
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§ 69

Dnr 2019‐00080

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (S)
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen.
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny
sammanräkning.
Sammanfattning
Sigvard Olsson (S) har i beslut från Länsstyrelsen i Östergötland utsetts till
ersättare i kommunfullmäktige efter Susanne Carlsson (S).
Sigvard Olsson (S) har i skrivelse inkommen 2019‐05‐09 avsagt sig uppdraget som
ersättare i kommunfullmäktige med anledning av att han är utsedd till revisor av
kommunfullmäktige.
Beslutsunderlag
Avsägelse, inkommen 2019‐05‐10
Beslutet skickas till
Länsstyrelsen i Östergötland
Kommunkansliet
Den entledigade
Akten
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§ 70

Dnr 2019‐00077

Ny motion (SD) om höj‐ och sänkbar talarstol
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har 2019‐05‐03 lämnat in en motion
om att Kinda kommun inhandlar en höj‐ och sänkbar talarstol med integrerad
mikrofon, skiva som kan snedställas och eventuellt plats för dator.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019‐05‐03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 71

Dnr 2019‐00078

Ny motion (SD) om data‐och mobilutbildning för äldre
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige tar emot motionen och överlämnar den till kommunstyrelsen
för beredning.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Christina Nilsson (SD) har 2019‐05‐03 lämnat in en motion
om data‐ och mobilutbildning för äldre. I motionen föreslås
att ge Bildningsnämnden i uppdrag att sätta samman en längre grundläggande
utbildning i ny teknik för äldre.
eller
att kommunen engagerar en förening för att göra detsamma mot en mindre
ersättning.
att kommunen kontaktar Region Östergötland för samarbete i frågan.
Beslutsunderlag
Motion, inkommen 2019‐05‐03
Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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§ 72

Dnr 2019‐00030

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande om Rimforsa skola
Kommunfullmäktiges beslut
Kommunfullmäktige beslutar att svaret på interpellationen får tas upp vid
nästkommande sammanträde med kommunfullmäktige då interpellationsställaren
inte är närvarande vid kvällens sammanträde.
Sammanfattning
Fullmäktigeledamoten Erik Andersson (V) har lämnat in en interpellation ställd till
kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) angående Rimforsa skola.
I interpellationen ställs följande frågor:
Vem har det övergripande politiska ansvaret för projektet Rimforsa skola?
Vem fattar det slutgiltiga beslutet att godkänna en byggnation av projektet?
Vika politiska beslut och riktlinjer har legat till grund för arbetet med
förfrågningsunderlaget?
Hur och när kommer information om förfrågningsunderlag och upphandling till
kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, bildningsnämnden och
samhällsbyggnadsnämnden?
På vilket sätt kommer hållbarhet och hållbarhetsmål att få genomslag i
förfrågningsunderlaget?
Kommer solceller att övervägas i investeringen och i så fall hur?
Med anledning av budgetläget: Hur kommer bildningsnämndens lokalkostnader
för skola i Rimforsa att se ut, efter bygget, i ny skola jämfört med idag?
Conny Forsberg har inför fullmäktiges sammanträde lämnat ett skriftligt svar.
Beslutsunderlag
Interpellation
Svar på interpellation
Beslutet skickas till
Interpellationsställaren
Kommunstyrelsens ordförande
Akten
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