
  

     

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(4) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

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

Beslutande 
 

Ledamöter 
Se särskild närvarolista. 
 

 Tjänstgörande ersättare 
Se särskild närvarolista. 

  

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Marie Thuresson (S) och Göran Lindgren (M) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret, Kisa 2020-09-16 klockan 11:00 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

……………………………………………………………………. Paragrafer § 95-127 
 Johan Sandell   

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

 

 Anders Ljung (C)  

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

 

 Marie Thuresson (S) Göran Lindgren (M) 
 

 
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2020-09-14 

Datum då anslaget sätts upp 2020-09-17 Datum då anslaget tas ned 2020-10-10 

Förvaringsplats för protokollet 
 
Kommunkontoret, Kisa 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Underskrift 
 

.................................................................................. 
Johan Sandell, kommunsekreterare 
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2020-09-14 

 
 

 

Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

     

Närvarolista 
Beslutande  
Ledamöter Anders Ljung (C), Ordförande  

Göran  Lindgren (M), 2:e vice ordförande   
Christer Segerstéen (M)   
Mona  Damm (M)   
Gustav Svensson (M)   
Anne Bergman Gustafsson (M)   
Malin Svensson (M)   
Rickard Lindh (C)   
Joakim Klasson (C)   
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)   
Anders Lindh (V)   
Kicki Strid (V) 
Erik Andersson (V)   
Christina Nilsson (SD) 
Christian Nordin Olsson (SD)   
Peter Nilsson (SD)   
Mikael Lindell (SD)   
David Wenhov (LPO)  
 

  

Tjänstgörande ersättare Tore Olsson (C) för Karin Ekholm (C) 
Emil Turesson (S) för Morgan Wass (S) 
Marie Thuresson (S) för Ing-Britt Andersson (S) 
Bo Olsson (S) för Torbjörn Mellgren (S) 
Mats Åsenfalk (SD) för Marcus Edgar (SD) 
Daniel Braat (LPO) för Pierre Ländell (LPO) 

  

Övriga närvarande  
Tjänstemän 
 
 
 
 

Övriga 
 
 

Märit Björk, bildningsförvaltningen § 98 
Karolina Hedlund, förvaltningschef samhällsbyggnadsförvaltningen § 99 
Sergei Sorokin, kommunchef 
Johan Sandell, kommunsekreterare 
 
Mattias Robertsson Bly, förbundsdirektör Kommunalförbundet ITSAM § 104 
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2020-09-14 

 
 

 

Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

     

Ärendelista 

 
§ 95 Val av protokolljusterare  5 
§ 96 Delgivningar till kommunfullmäktige 2020/8 6 
§ 97 Information om säkerhet  7 
§ 98 Information om kommunfullmäktiges 

utvecklingsområde God livsmiljö 
 8 

§ 99 Information om kommunfullmäktiges 
utvecklingsområde Hållbar 
samhällsutveckling 

 9 

§ 100 Riktlinjer exploateringsavtal 2020/103 10 
§ 101 Riktlinjer markanvisning 2020/104 11 
§ 102 Nettokostnadsuppföljning Kinda kommun 

juli 2020 
2020/32 12 

§ 103 Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen 
och kommunfullmäktige 2021 

2020/123 13 

§ 104 Årsredovisning för Kommunalförbundet 
ITSAM 2019 samt revisionsberättelse och 
revisionsrapport 

2020/94 14 

§ 105 Redovisning av partistöd 2019 samt beslut 
om utbetalning av partistöd för 2021 

2020/45 15 

§ 106 Svar på motion (SD) om samtal vid avslut av 
anställning 

2019/178 16 

§ 107 Svar på motion (SD) om äldremottagning på 
den planerade vårdcentralen i Kinda 

2019/140 17 

§ 108 Svar på motion (V) om ny modell för 
sophämtningstaxa 

2019/202 18 - 
19 

§ 109 Svar på motion (V) om översyn av 
organisationen 

2019/102 20 - 
21 

§ 110 Inkommet Kindaförslag - Återöppnande av 
Stångågårdens kök 

2020/118 22 

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

 23 

§ 112 Interpellation (V) till kommunstyrelsens 
ordförande Conny Forsberg (S) angående 
Hornåbergs camping 

 24 

§ 113 Interpellation (V) till kommunstyrelsens 
ordförande Conny Forsberg (S) angående 
ungdomssituationen i Kinda 

 25 - 
26 

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

 27 

§ 115 Ny motion (V) om förskola på obekväm 
arbetstid 

2020/134 28 
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Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

     

§ 116 Ny motion (V) om prislappen för 
skadegörelse och hur kostnaden kan 
minskas 

2020/135 29 

§ 117 Ny motion (KD) om skugga på kommunala 
lekplatser 

2020/137 30 

§ 118 Avsägelse från uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige (MP) 

2020/116 31 

§ 119 Avsägelse (S) avseende uppdrag som 
ersättare i bildningsnämnden 

2020/125 32 

§ 120 Avsägelse från samtliga politiska uppdrag 
(L) 

2020/127 33 

§ 121 Avsägelse (KD) från uppdrag som ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden 

2020/129 34 

§ 122 Avsägelse (L) från uppdrag som ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden 

2020/133 35 

§ 123 Val av revisor för för Kinda kommun samt 
för Stiftelsen Kindahus (L) 

2020/138 36 

§ 124 Val av ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden (L) 

2020/139 37 

§ 125 Val av representant i parlamentarisk grupp 
för översyn av bestämmelser om 
ersättningar till förtroendevalda (L) 

2020/140 38 

§ 126 Val av ersättare i bildningsnämnden (S) 2020/141 39 
§ 127 Val av ersättare i vård- och 

omsorgsnämnden (KD) 
2020/142 40 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 95   

Val av protokolljusterare 

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

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

Beslutet skickas till 
Akten 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 96 Dnr 2020/8  

Delgivningar till kommunfullmäktige 

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

Ärendebeskrivning 
Meddelanden/underrättelser till kommunfullmäktige 2020-09-14 för kännedom: 

Inspektion enligt 20 § förmynderskapsförordningen (1995:379) av 
överförmyndaren för Kinda kommun, Länsstyrelsen i Östergötland 
 
Verksamhetsredogörelse överförmyndare/överförmyndarnämnder 
 
Vård- och omsorgsnämnden § 71/2020 ”Ej verkställda myndighetsbeslut” 

Vård- och omsorgsnämnden § 61/2020 ”Möte med revisionen” 

Överklagande avseende kommunfullmäktiges beslut § 76/2020 samt yttrande från 
kommunstyrelsen till förvaltningsrätten med anledning av överklagandet, mål nr 
6152-20 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-09-07 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 97   

Information om säkerhet 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Säkerhetssamordnare Staffan Waldau har i enlighet med kommunfullmäktiges 
årskalender sammanställt ett underlag angående kommunens säkerhetsarbete. 

Beslutsunderlag 
Presentation säkerhetsarbete 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 98   

Information om kommunfullmäktiges utvecklingsområde God livsmiljö 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Märit Björk, bildningsförvaltningen, redogör för arbetet med kommunfullmäktiges 
utvecklingsområde god livsmiljö. 

Beslutsunderlag 
Presentation God livsmiljö 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 99   

Information om kommunfullmäktiges utvecklingsområde Hållbar 
samhällsutveckling 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tackar för informationen. 

Ärendebeskrivning 
Samhällsbyggnadschef Karolina Hedlund redogör för arbetet med 
kommunfullmäktiges utvecklingsområde hållbar samhällsutveckling. 

Beslutsunderlag 
Presentation Hållbar samhällsutveckling 

Beslutet skickas till 
Akten 
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Sida 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 100 Dnr 2020/103  

Riktlinjer exploateringsavtal 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för exploateringsavtal. 

Ärendebeskrivning 
Den 1 januari 2015 ändrades plan- och bygglagen (PBL) och en ny bestämmelse 
infördes i 6 kap 39 § PBL gällande riktlinjer för exploateringsavtal som säger att en 
kommun som avser att ingå exploateringsavtal ska anta riktlinjer för dessa avtal. 
Riktlinjerna ska ange grundläggande principer för fördelning av kostnader och 
intäkter för genomförandet av detaljplaner samt andra förhållanden som har 
betydelse för bedömningen av konsekvenserna för att ingå exploateringsavtal i 
kommunen. 

I Kinda kommun tecknas exploateringsavtal och planavtal mellan kommunen och 
en byggherre eller fastighetsägare i samband med detaljplaneläggning av mark 
som kommunen inte äger. 

Exploateringsavtalet reglerar förutsättningar och ansvarsfördelningen för 
kostnader och genomförande av en detaljplan. Exploateringsavtal reglerar även 
villkoren för marköverlåtelser mellan exploatören och kommunen. Det gäller 
främst överlåtelse av mark som behövs för att tillgodose behovet av allmänna 
platser samt kommunens behov av kvartersmark för samhällsservice för till 
exempel vård, skola med mera. 

Ett förslag till Riktlinjer för exploateringsavtal i Kinda kommun har arbetats fram av 
samhällsbyggnadsförvaltningen och det ligger till grund för beslutet. 

Riktlinjerna ska bidra till transparens och ökad tydlighet som medverkar till att en 
mångfald av aktörer ska kunna genomföra projekt där exploateringsavtal ingår. 
Riktlinjerna är övergripande och ska vara vägledande för samtliga 
exploateringsavtal inom kommunen. Utifrån Kinda kommuns organisation bedöms 
Riktlinjer för exploateringsavtal utgöra ett av kommunens övergripande 
policydokument men som benämns riktlinjer med anledning av kopplingen till 
begreppet riktlinjer i lagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 161/2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 118/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-27 
Dokumentet Riktlinjer för exploateringsavtal, Kinda kommun, version 2020-04-24 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Intranät 
Akten 
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Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 101 Dnr 2020/104  

Riktlinjer markanvisning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta riktlinjer för markanvisning. 

Ärendebeskrivning 
Markanvisning avser en överenskommelse mellan kommunen och en byggherre 
som ger byggherren ensamrätt att under en begränsad tid och under givna villkor 
förhandla med kommunen om överlåtelse eller upplåtelse av ett visst av 
kommunen ägt markområde för bebyggande. När kommunen beslutat om val av 
byggherre tecknas ett avtal för markanvisning. Markanvisning kan genomföras i 
olika skeden, antingen innan en detaljplan arbetats fram eller på redan för 
ändamålet planlagd mark. I Kinda kommun har tidigare använts olika benämningar 
för markanvisningar, t.ex. optionsavtal. Fortsättningsvis används enbart 
benämningen markanvisning. 

Den 1 januari 2015 trädde en ny lag i kraft, Lag (2014:899) om riktlinjer för 
kommunala markanvisningar. Lagen innehåller bestämmelser om att en kommun 
ska anta riktlinjer för markanvisningar. Riktlinjerna ska innehålla kommunens 
utgångspunkter och mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för 
bebyggande, handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar 
samt principer för markprissättning. 

Kommunen har det övergripande ansvaret för bostadsförsörjning och ska skapa 
förutsättningar för byggnation av ytterligare bostäder. Kommunen ska även främja 
företags- och verksamhetsetableringar. Genom att utarbeta riktlinjer för 
markanvisning som antas av kommunfullmäktige skaffar sig kommunen ett 
redskap som möjliggör för intresserade byggherrar att delta i utvecklingen av 
kommunen. 

Ett förslag till Riktlinjer för markanvisning i Kinda kommun har arbetats fram av 
samhällsbyggnadsförvaltningen och det ligger till grund för beslutet. Riktlinjerna är 
övergripande och vägledande. Utifrån Kinda kommuns organisation bedöms 
Riktlinjer för markanvisning utgöra ett av kommunens övergripande 
policydokument men som benämns riktlinjer med anledning av kopplingen till 
begreppet riktlinjer i lagstiftningen. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 162/2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 117/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-04-24 
Dokumentet Riktlinjer för markanvisning, Kinda kommun, ver 2020-04-24 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Intranät 
Akten 
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2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 102 Dnr 2020/32  

Nettokostnadsuppföljning Kinda kommun juli 2020 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige tar emot nettokostnadsuppföljningen för Kinda kommun 
avseende juli 2020. 

Ärendebeskrivning 
Ekonomiavdelningen har upprättat en nettokostnadsuppföljning avseende juli 
2020. 
 
I enlighet med kommunfullmäktiges beslut § 34/2020--04-20 upprättas avseende 
månaderna juni och juli enbart en förenklad budgetuppföljning i form av en 
nettokostnadsuppföljning. Dessa rapporter tas fram av ekonomiavdelningen direkt 
ur ekonomisystemet utan bearbetning eller vidare analys. 
 
Bakgrunden till att det för dessa månader endast tas fram förenklade rapporter är 
att det under dessa månader är semestertider för flertalet 
chefer/budgetansvariga. Dessa månader var tillsammans med januari månad 
därför undantagna i det ursprungliga beslutet om budgetuppföljning. 
För att ändå kunna ge någon form av rapport om aktuellt ekonomiskt läge till de 
förtroendevalda fattades beslutet om nettokostnadsuppföljning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 180/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-06 
Nettokostnadsuppföljning, juli 2020 

Beslutet skickas till 
Ekonomiavdelningen 
Akten 
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 103 Dnr 2020/123  

Sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att anta sammanträdesdagar 2021 för 
kommunfullmäktige; 25 januari, 15 februari, 15 mars, 19 april, 17 maj, 14 juni, 20 
september, 18 oktober, 15 november och 20 december. 

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen ska enligt kommunallag (1991:900) 6 kap. 18 § samt 
kommunstyrelsens reglemente 14 §, fatta beslut om sammanträdesdagar under 
verksamhetsåret. Kommunfullmäktige ska enligt 5 kap. 7 § kommunallag samt 7 § 
Arbetsordning för kommunfullmäktige, fatta beslut om sammanträdesdagar under 
verksamhetsåret. 

Förslaget till sammanträdesdatum för kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 
har tagits fram av förvaltningen. De föreslagna datumen är framtagna för att få till 
ett bra flyt mellan sammanträdena samt för att ekonomi? och måluppföljningen 
varje månad ska hinna bli klar och kunna presenteras på kommunstyrelsen så fort 
som möjligt. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 180/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-06 
Förslag till sammanträdesdagar kommunstyrelsen och kommunfullmäktige 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och förvaltningar 
Revisionen 
Hemsida/intranät 
Kommunkansliet 
Akten 
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 104 Dnr 2020/94  

Årsredovisning för Kommunalförbundet ITSAM 2019 samt 
revisionsberättelse och revisionsrapport 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna årsredovisningen för 
Kommunalförbundet ITSAM avseende verksamhetsåret 2019.  

Kommunfullmäktige beslutar vidare att bevilja ansvarsfrihet för direktionen och 
dess enskilda ledamöter och ersättare avseende verksamhetsåret 2019. 

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning med revisionsberättelse avseende verksamhetsåret 2019 föreligger 
för kommunalförbundet ITSAM.  

Samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige församlingar ska behandla 
årsredovisningen och frågan om ansvarsfrihet för direktionen och dess enskilda 
ledamöter och ersättare. 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde föredras kommunalförbundets 
årsredovisning av förbundsdirektör Mattias Robertsson Bly. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 184/2020 
Förbundsdirektionen § 11/2020  
Årsredovisning för ITSAM 2019 
Granskningsrapport  
Revisionsberättelse 

Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 
Kommunrevisionen 
Kindas kommuns representanter i direktionen 
Akten 
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 105 Dnr 2020/45  

Redovisning av partistöd 2019 samt beslut om utbetalning av partistöd för 
2021 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att redovisningarna är mottagna. 

Kommunfullmäktige beslutar att utbetalning av partistöd 2021 ska ske till samtliga 
partier med mandat i kommunfullmäktige i Kinda kommun. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige beslutade 2014-09-29 om nya regler för kommunalt partistöd. 
Enligt reglerna ska partistödet utbetalas årligen i förskott, efter beslut i 
kommunfullmäktige, om partiet har lämnat en skriftlig redovisning senast 30 april 
innevarande år.  

Redovisningar har inkommit från samtliga partier. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 160/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-06-03   

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Ekonomiavdelningen 
Partierna i kommunfullmäktige 
Akten
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 106 Dnr 2019/178  

Svar på motion (SD) om samtal vid avslut av anställning 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen anses bifallen utifrån förvaltningens 
svar om att ett kommunövergripande insamlande av data från avslutssamtal har 
införts. 

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. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 85/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-03-12 
Motion, inkommen 2019-11-30 

Beslutet skickas till 
HR-avdelningen 
Motionsställaren 
Akten 
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Kommunfullmäktige   
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§ 107 Dnr 2019/140  

Svar på motion (SD) om äldremottagning på den planerade vårdcentralen 
i Kinda 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar 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. 

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 2019-10-28 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.” 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 53/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-02-13 
Vård- och omsorgsnämnden § 213/2019 
Motion, inlämnad 2019-09-05 

Beslutet skickas till 
Motionsställaren 
Vård- och omsorgsnämnden 
Akten 
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§ 108 Dnr 2019/202  

Svar på motion (V) om ny modell för sophämtningstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att motionen ska anses vara besvarad. 

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

Ärendebeskrivning 
Motionen efterfrågar ny modell för sophämtningstaxa ska tas fram inför 2021 års 
taxor.  

Nuvarande modell för avfallstaxa 

Abonnenter kan byta storlek på kärl. Normalstorlek på sopkärl är 190 l. Byte kan 
göras till kärlstorlek 80 l eller 240 l. För byte till 80 l kärl och 240 l kärl tas avgift ut 
med 375 kr inklusive utkörning. För byte på kommunförrådet är avgiften 125 kr. 
För abonnenter som komposterar matavfall är det ingen avgift för byte till 120 l 
kärl.  

Avgifter 2020  
Året runt bostad  

Storlek Avgift  

240 l 2 960  

190 l 2 460  

80 l 1 925  

Godkänd kompostering 120-140 l 1 835 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 163/2020 
Samhällsbyggnadsnämnden § 102/2020 med tillhörande tjänsteskrivelse 
Motion, inkommen 2019-12-09 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Erik Andersson (V) yrkar att motionen ska bifallas. 

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. 

Beslutet skickas till 
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Samhällsbyggnadsnämnden 
Motionsställaren 
Akten
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§ 109 Dnr 2019/102  

Svar på motion (V) om översyn av organisationen 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet till kommunstyrelsen för 
ytterligare beredning av frågan om en eventuell extern genomlysning av 
kommunens organisation.  

Ärendebeskrivning 
Ett antal fullmäktigeledamöter som representerar Vänsterpartiet har 2019-06-07 
lämnat in en motion till kommunfullmäktige med rubriken ” Blev det som vi 
tänkte? Nu är det dags att se över organisationen!”. I motionen tas upp ett antal 
olika aspekter; exempelvis budgetavvikelser, klimat- och miljöarbete, arbetsmiljö 
m m. I motionen föreslås även att kommunen inleder en dialog med Linköpings 
Universitet, Centrum för kommunstrategiska studier (CKS) om de kan vara 
behjälpliga i en organisationsöversyn. 

Motionsställarnas förslag till beslut är att kommunfullmäktige tar emot förslaget 
och uppdrar åt kommunstyrelsen att initiera en översyn av kommunens 
organisation. 

Efter beslut av kommunfullmäktige i april 2016 inleddes en utredning av 
kommunens organisation. Efter att konsulten lagt fram sin utredning vidtog ett 
omfattande arbete under 2017 med att forma den nya organisationen. I arbetet 
deltog framförallt kommunstyrelsens politiker med stöd av kommunchefen. 

Den 1 januari 2018 trädde den nya organisationen ikraft. Den dåvarande 
socialnämnden och barn- och utbildningsnämnden med tillhörande 
förvaltningsorganisation behölls intakta men namnändrades. För 
bildningsnämndens del tillfördes också verksamheterna kulturskola och fritidsgård 
som tidigare tillhört kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen renodlades vid 
organisationsförändringen från rena verksamhetsfrågor, vilka huvudsakligen 
överfördes till den nya samhällsbyggnadsnämnden. Dit fördes också verksamheten 
inom dåvarande miljö-, bygg- och räddningsnämnden samt resterande delar av 
kultur- och fritidsnämnden. Kommunstyrelsen har numera en renodlad roll som 
ledande organ och ansvarig för strategiska, övergripande frågor. För att klara 
kommunallagens krav på nämndsorganisationen inrättades även en särskild 
jävsnämnd. 

Kommunstyrelsen har i separat ärende, dnr 2020-00100, initierat ett förslag om att 
tillsätta en parlamentarisk grupp för att utvärdera den politiska organisationen. 

Förslaget är att den aktuella motionen anses besvarad utifrån att motionens 
intentioner i och med detta uppdrag får anses vara uppfyllda. 

Kommunstyrelsen har i § 186/2020 föreslagit att kommunfullmäktige beslutar att 
motionen anses besvarad med att kommunstyrelsen beslutat att att tillsätta en 
parlamentarisk grupp för utvärdering av den politiska organisationen. 
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Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen 186/2020 
Tjänsteskrivelse, daterad 2020-08-07 
Motion, inkommen 2019-06-07 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Kicki Stridh (V) med instämmande av Conny Forsberg (S) yrkar att motionen 
återremitteras för ytterligare beredning av hur en eventuell extern genomlysning 
skulle kunna genomföras. 

Beslutsgång 
Då det efter avslutad diskussion i ärendet finns ett yrkande om återremiss ställer 
ordförande frågan om ärendet ska avgöras idag.  

Ordförande finner därefter att kommunfullmäktige beslutar om att ärendet ska 
återremitteras. 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen  
Motionsställaren 
Akten 
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§ 110 Dnr 2020/118  

Inkommet Kindaförslag - Återöppnande av Stångågårdens kök 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att ta emot det inkomna kindaförslaget om 
återöppnande av Stångågårdens kök och överlämna förslaget till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Ärendebeskrivning 
Enligt kommunfullmäktiges beslut § 155/2020 ska kommunfullmäktige behandla 
inkomna Kindaförslag som uppnår minst 100 röster. 

Ett Kindaförslag om att återöppna tillagningsköket på Stångågården i Horn inkom 
2020-05-05. Förslaget har varit publicerat på kommunens hemsida för att ge 
medborgarna möjlighet att gilla förslaget under drygt två månader. Förslaget har 
under denna tid fått 146 gilla-röster. 

Tiden för att gilla förslaget förlängdes med ca en vecka med anledning av att 
tekniska problem med webbtjänsten förekom i samband med förslagets 
publicering. Det ska även tilläggas att förvaltningen utöver de 146 registrerade 
rösterna även haft kontakt med ytterligare några medborgare som tillstyrker 
förslaget men inte haft tillgång till dator/bank-id för att kunna rösta i den 
webbaserade tjänsten. Enligt fullmäktiges beslut medges dock inte möjlighet att 
rösta på annat sätt än med bank-id. 

Förslaget är att kommunfullmäktige tar emot förslaget och överlämnar det till 
samhällsbyggnadsnämnden för beredning. 

Beslutsunderlag 
Kommunstyrelsen § 185/2020 
Tjänsteskrivelse, daterat 2020-08-05 
Kindaförslag om återöppnande av Stångågårdens kök, inkommet 2020-05-05 

Beslutet skickas till 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Akten 
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§ 111   

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att hanteringen av interpellationen hänskjuts till 
nästa sammanträde då interpellationsställaren Pierre Ländell (LPO) inte är 
närvarande vid fullmäktiges sammanträde. 

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." 

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

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Conny Forsberg (S) föreslår att hanteringen av interpellationen hänskjuts till nästa 
sammanträde då interpellationsställaren Pierre Ländell (LPO) inte är närvarande 
vid fullmäktiges sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Akten 
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§ 112   

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) 
angående Hornåbergs camping 

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

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 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 113   

Interpellation (V) till kommunstyrelsens ordförande Conny Forsberg (S) 
angående ungdomssituationen i Kinda 

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

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. 
 

25



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-09-14 

 

 
 

Kommunfullmäktige   

 
Justerandes signatur  

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 
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 

Beslutet skickas till 
Akten 
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§ 114   

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

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att hanteringen av frågan hänskjuts till nästa 
sammanträde då frågeställaren Pierre Ländell (LPO) inte är närvarande vid 
fullmäktiges sammanträde. 

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 
Conny Forsberg (S) föreslår att hanteringen av frågan hänskjuts till nästa 
sammanträde då frågeställaren Pierre Ländell (LPO) inte är närvarande vid 
fullmäktiges sammanträde. 

Beslutet skickas till 
Kommunkansliet 
Akten
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§ 115 Dnr 2020/134  

Ny motion (V) om förskola på obekväm arbetstid 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Kicki Stridh (V) har 2020-09-11 inkommit med en motion 
om behovet av barnomsorg på obekväm arbetstid i Kinda kommun. 

I motionen noterar motionsställaren att flera personer som vill arbeta inom vården 
i Kinda inte kan göra det, eftersom det inte finns barnomsorg på kvälls- och 
nattetid eller helger. Konsekvensen är att kommunen får gå in med 
försörjningsstöd, i stället för att dessa personer tjänar egna pengar och blir 
skattebetalare. 

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att 
snarast inrätta förskoleplatser på obekväm arbetstid. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2020-09-11 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 116 Dnr 2020/135  

Ny motion (V) om prislappen för skadegörelse och hur kostnaden kan 
minskas 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Kicki Stridh (V) har 2020-09-11 inkommit med en motion 
om kostnader för skadegörelse och förebyggande arbete.  

I motionen föreslås att kommunfullmäktige uppdrar åt kommunstyrelsen att: 

Att åtgärda transparensen i ekonomisystemet så att kostnader (arbetstid och 
material) för skadegörelse kan särredovisas i de olika förvaltningarna. 

Att med ledning av detta ekonomiska underlag uppdra åt VON att analysera och 
föreslå förebyggande åtgärder för att minska skadegörelse i kommunen. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2020-09-11 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 117 Dnr 2020/137  

Ny motion (KD) om skugga på kommunala lekplatser 

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

Ärendebeskrivning 
Fullmäktigeledamoten Lena Käcker Johansson (KD) har 2020-09-14 inkommit med 
en motion skugga på kommunala lekplatser. 
 
Motionen tar upp vikten av skydda barn från solstrålning, inte minst mitt på dagen 
då solens strålning är som starkast och farligast. På flera kommunala lekplatser och 
badplatser saknas idag möjlighet till skugga vilket exempelvis skulle kunna 
åtgärdas genom plantering av träd och buskar. 
 
I motionen föreslås att kommunen inventerar lekplatser och badplatser utifrån 
vilken möjlighet till skugga som finns. Vidare föreslås även att kommunen 
anordnar skugga på lekplatser och badplatser där det saknas skugga mitt på dagen. 

Beslutsunderlag 
Motion, inkommen 2020-09-14 

Beslutet skickas till 
Kommunstyrelsen 
Akten 
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§ 118 Dnr 2020/116  

Avsägelse från uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige godkänner avsägelsen. 
 
Kommunfullmäktige beslutar även att hemställa hos Länsstyrelsen om ny 
sammanräkning avseende uppdraget som ersättare i kommunfullmäktige. 

Ärendebeskrivning 
Markus Hall (MP) har i skrivelse inkommen 2020-07-03 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i kommunfullmäktige. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, inkommen 2020-07-03 

Beslutet skickas till 
Den entledigade 
Länsstyrelsen i Östergötland 
Kansliavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 119 Dnr 2020/125  

Avsägelse (S) avseende uppdrag som ersättare i bildningsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Zara Hagström (S) har i skrivelse inkommen 2020-08-21 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i bildningsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, inkommen 2020-08-21 

Beslutet skickas till 
Den entledigade 
Bildningsnämnden 
Kansliavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 120 Dnr 2020/127  

Avsägelse från samtliga politiska uppdrag (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Marko Maripuu (L) har i skrivelse inkommen 2020-08-28 avsagt sig samtliga 
politiska uppdrag. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, inkommen 2020-08-28 

Beslutet skickas till 
Den entledigade 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kansliavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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Kommunfullmäktige   

Justerandes signatur  

§ 121 Dnr 2020/129  

Avsägelse (KD) från uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Anna Karlsson (KD) har i skrivelse inkommen 2020-09-04 avsagt sig uppdraget som 
ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, inkommen 2020-09-04 

Beslutet skickas till 
Den entledigade 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kansliavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 122 Dnr 2020/133  

Avsägelse (L) från uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att godkänna avsägelsen. 

Ärendebeskrivning 
Johan Henriksson (L) har i skrivelse inkommen 2020-09-08 avsagt sig uppdraget 
som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutsunderlag 
Avsägelse, inkommen 2020-09-08 

Beslutet skickas till 
Den entledigade 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kansliavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 123 Dnr 2020/138  

Val av revisor för för Kinda kommun samt för Stiftelsen Kindahus (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marko Maripuu (L) till revisor för kommunen 
och Stiftelsen Kindahus. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Jörgen Nord (L) avseende 
uppdrag  revisor för kommunen och Stiftelsen Kindahus. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Lars Karlsson (L) föreslår att Marko Maripuu (L) utses till revisor för kommunen och 
Stiftelsen Kindahus. 

Beslutet skickas till 
Den valde 
Stiftelsen Kindahus 
Kommunrevisionen 
Kommunkansliet 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 124 Dnr 2020/139  

Val av ersättare i samhällsbyggnadsnämnden (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Karlsson (L) till ersättare för 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Johan Henriksson (L)  
Avseende uppdrag som ersättare i samhällsbyggnadsnämnden. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Lars Karlsson (L) föreslår att Marcus Karlsson (L) utses till ersättare i 
samhällsbyggnadsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Den valde 
Samhällsbyggnadsnämnden 
Kansliavdelningen 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 125 Dnr 2020/140  

Val av representant i parlamentarisk grupp för översyn av bestämmelser 
om ersättningar till förtroendevalda (L) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Marcus Karlsson (L) till representant i den  
parlamentariska gruppen för översyn av bestämmelser om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Marko Maripuu (L) avseende 
uppdrag som representant i den parlamentariska gruppen för översyn av 
bestämmelser om ersättningar till förtroendevalda. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Lars Karlsson (L) föreslår att Marcus Karlsson (L) utses till representant i den 
parlamentariska gruppen för översyn av bestämmelser om ersättningar till 
förtroendevalda. 

Beslutet skickas till 
Den valde 
Sammankallande parlamentarisk grupp 
Kommunkansliet 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 126 Dnr 2020/141  

Val av ersättare i bildningsnämnden (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Magnus Lidén (S) till ersättare i 
bildningsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Zara Hagström (S) avseende 
uppdrag  som ersättare i bildningsnämnden.   

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Conny Forsberg (S) föreslår att Magnus Lidén (S) utses till ersättare i 
bildningsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Den valde 
Bildningsnämnden 
Kommunkansliet 
HR-avdelningen 
Akten 
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§ 127 Dnr 2020/142  

Val av ersättare i vård- och omsorgsnämnden (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
Kommunfullmäktige beslutar att utse Jörgen Kalmendal (KD) till ersättare i vård- 
och omsorgsnämnden. 

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige har att förrätta fyllnadsval efter Anna Karlsson 
(KD) avseende  uppdrag som ersättare i vård- och omsorgsnämnden. 

Förslag till beslut vid sammanträdet 
Lena Käcker Johansson (KD) föreslår att Jörgen Kalmendal (KD) utses till ersättare i 
vård- och omsorgsnämnden. 

Beslutet skickas till 
Den valde 
Vård- och omsorgsnämnden 
Kommunkansliet 
HR-avdelningen 
Akten 
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