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Justerare Örjan Jansson (SD) och Johan Kollberg (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 28-48 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Jonny Ståhl, Centerpartiet (ordförande) 
Annika Sundholm, Socialdemokraterna (1:e vice ordförande) 
Charles Eriksson, Ödeshögspartiet (2:e vice ordförande) 
Annicki Oscarsson, Kristdemokraterna 
Lennart Åberg, Kristdemokraterna 
Magnus Oscarsson, Kristdemokraterna 
Gunilla Christensen, Kristdemokraterna 
Jonni Harrius, Kristdemokraterna 
Robert Wahlström, Kristdemokraterna 
Anders Rydberg, Kristdemokraterna 
Margoth Petersson, Kristdemokraterna 
Charlotte Gustafsson, Kristdemokraterna 
Mattias Petersson, Kristdemokraterna 
Birgitta Widén Blomberg, Kristdemokraterna 
Chatrin Rydberg, Kristdemokraterna 
Johan Kollberg, Socialdemokraterna 
Peter Frejhagen, Socialdemokraterna 
Anders Karlsson, Socialdemokraterna 
Maria Gustafsson, Socialdemokraterna 
Jeanette Andersson, Socialdemokraterna 
Madelaine Vilgren, Socialdemokraterna tjänstgör för Birgitta Hellman Magnusson  
Lisbet Antonsson, Centerpartiet tjänstgör för Roger Silfver 
Karl-Gustav Johansson, Centerpartiet tjänstgör för Marianne Bremer  
Samuel Stenstrand, Centerpartiet 
Jonas Andersson, Moderaterna 
Kerstin Slatte, Moderaterna 
John Widegren, Moderaterna 
Teodor Johansson, Moderaterna tjänstgör för Betty Malmberg  
Johan Tegnert, Sverigedemokraterna 
Örjan Jansson, Sverigedemokraterna 
Mikael Eriksson, Sverigedemokraterna 
Hans Ström, Sverigedemokraterna 
Lena Lago Berg, Ödeshögspartiet 
Karin Langhard, Miljöpartiet de Gröna tjänstgör t o m § 39 
Michael Ernst, Femistiskt initiativ tjänstgör för Baharan Raoufi-Kvist 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
Josephine Tranheden, kommunikatör § 28 
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§ 28 Dnr 2019/00200 - 

Information om kommunens hemsida 

Sammanfattning 

På dagens sammanträde informerar Josephine Tranheden, kommunikatör och 

Maria Blomberg, kommunsekreterare om kommunens nya hemsida. 

    

 

----- 
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§ 29 Dnr 2019/00199 - 

Information om årsredovisningen samt allmänhetens 
frågestund angående årsredovisningen gällande 
verksamhetsåret 2018 

   

Sammanfattning 

Ekonomichef Marie Holstensson föredrar kommunens årsredovisning 2018 

med sammanställd redovisning för koncernen. Ordföranden i nämnderna 

föredrar respektive nämnds årsredovisning. Allmänheten bereds sedan 

möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen.  

   

 

----- 
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§ 30 Dnr 2019/00167 - 

Revisionsberättelse för år 2018  

  

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har granskat den verksamhet som bedrivs av 

kommunstyrelsen, övriga nämnder samt de kommunala aktiebolagen. 

Utifrån genomförda granskningsinsatser bedömer revisorerna att 

kommunstyrelsen och övriga nämnder i allt väsentligt bedrivit verksamhet 

på ett ändamålsenligt, från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt med 

tillräcklig intern kontroll.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2018 

Granskning av årsredovisningen 

Revisionsberättelser kommunala bolag 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunens revisorer 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 31 Dnr 2018/00269 -042 

Årsredovisning 2018 - Ödeshögs kommun, samt fråga 
om ansvarsfrihet gällande verksamhetsåret 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Årets resultat för kommunen på 8 779 882,37 kronor balanseras mot 

övrigt eget kapital. 

2. Årsredovisningen för Ödeshögs kommun godkänns. 

3. Den sammanställda redovisningen för kommunen godkänns.    

4. Kommunstyrelsen och övriga nämnder samt de enskilda 

förtroendevalda i dessa organ beviljas ansvarsfrihet för 

verksamhetsåret 2018. 

Sammanfattning 

Ekonomikontoret har sammanställt årsredovisningen för 2018. 

Resultaträkningen visar på ett positivt utfall om 8,8 miljoner kronor för 

kommunen. Koncernen redovisar ett negativt resultat på - 1,1 miljoner 

kronor.  

De bolag som ingår i koncernen är förutom kommunen, moderbolaget 

Ödeshögs kommunhus AB. Moderbolaget äger i sin tur Ödeshögsbostäder 

AB samt Ödeshögs Utveckling AB. Ödeshögs Utveckling AB äger BK 

Porten i Ödeshög AB. Ödeshögsbostäder AB äger Projektbolaget i Ödeshög 

AB samt Hästholmen Silo AB. 

Anteckning 

Det antecknas till protokollet att de ledamöter i kommunfullmäktige som är 

redovisningsskyldiga till kommunen, ej deltar i beslutet om ansvarsfrihet för 

den eller de nämnder där de är redovisningsskyldiga. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Årsredovisning 2018, Ödeshögs kommun, daterad 2019-03-22 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-22   

KS § 91/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Samtliga nämnder 

Kommunrevisorerna 
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§ 32 Dnr 2019/00106 -710 

Interpellation till barn- och utbildningsnämndens 
ordförande angående integrationen av elever i 
förskolan 

Sammanfattning 

Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en interpellation till barn- och 

utbildningsnämndens ordförande angående integrationen av elever i 

förskolan. På dagens sammanträde svarar Robert Wahlström (KD), 

ordförande i barn- och utbildningsnämnden på interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation angående integrationen av elever i förskolan 

Svar på interpellationen 

Riktlinjer barnomsorg 

 

----- 
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§ 33 Dnr 2019/00034 - 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Översyn av vilka 
effektiviseringar och besparingar som är möjliga att 
genomföra under 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Redovisningen godkänns 

2. Det prognostiserade underskottet på -7 944 000 kronor fördelas enligt 

följande:  

Socialnämnden +3 370 000 kronor,  

Kommunstyrelsen -435 000 kronor,  

Miljö- och byggnämnden -113 000 kronor,  

Finansförvaltningen  +5 122 000 kronor. 

3. Finansiella målet för resultatet sätts till 0 procent av skatter och 

generella statsbidrag. 

4. Kommunstyrelsen får i uppdrag att inkomma med förslag på 

neddragning inom beslutade investeringar som är anpassad efter det 

nya resultatet för 2019. 

Sammanfattning 

I samband med budgetberedning inför beslut om planeringsdirektiv 

konstaterades att det fanns flera tillkommande behov hos nämnderna än vad 

som kunde täckas med de ramar som det ekonomiska läget medger. 

Vissa av de tillkommande behoven sågs som mycket angelägna att tillgodose 

varför kommunfullmäktige beslutade att ge kommunstyrelsen följande 

uppdrag: 

Genomföra en process där förvaltningen och nämnderna gör en översyn av 

vilka effektiviseringar och besparingar som är möjliga att genomföra redan 

under 2019. Detta görs lämpligast i samband med nästa års 

planeringsprocess som inleds i mars 2019 och redovisas till 

kommunfullmäktige i samband med delårsbokslutet.  

Redovisningsräkningen från skatteverket visar på att de preliminära 

skatteintäkterna avviker från budgeterat med 8,4 miljoner kronor. Detta är ett 
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underskott som är omöjligt att hämta hem under pågående budgetår. Därför 

föreslår undertecknad att fullmäktige tar ett nytt budgetbeslut för 

innevarande budgetår där avvikelserna inom nämnder och finansiering 

jämnas ut och budgeterat resultat beslutas till 0 kronor för 2019. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Kommunchefens promemoria: Uppdrag från kommunfullmäktige - Översyn 

av vilka effektiviseringar och besparingar som är möjliga att genomföra 

under 2019, daterad 2019-02-01 

Bildspel - Ekonomiska läget 190322  

KS § 123/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Uppdragsplan  

 

----- 

Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnämnden 
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§ 34 Dnr 2019/00112 - 

Revidering av Ägardirektiv för samtliga kommunägda 
bolag i koncernen Ödeshögs Kommunhus AB 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Reviderat Ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i koncernen 

Ödeshögs Kommunhus AB fastställs 

2. Ägardirektivet ska bekräftas vid årsstämmor i de i koncernen 

ingående bolagen.     

Sammanfattning 

Med anledning av att Hästholmens Hamn- och Magasin AB fusionerades till 

Ödeshögsbostäder AB är Ägardirektiv för samtliga kommunägds bolag i 

koncernen Ödeshögs Kommunhus AB reviderad. Fusionen registrerades hos 

Bolagsverket 2018-09-13.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-28 

Förslag till reviderad Ägardirektiv för samtliga kommunägda bolag i 

koncernen i Ödeshögs Kommunhus AB, daterad 2019-02-28  

KS § 89/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs Kommunhus AB 
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§ 35 Dnr 2019/00096 -880 

Förlängning av Biblioteksplan 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Befintlig biblioteksplan från 2017 förlängs att gälla under 2019.   

Sammanfattning 

Enligt Bibliotekslagen ska alla kommuner anta biblioteksplaner för sin 

verksamhet på biblioteksområdet. Syftet med biblioteksplanen är att ge 

vägledning för bibliotekens verksamheter. Biblioteksplanen omfattar 

folkbiblioteket och skolbiblioteken i Ödeshögs kommun. 

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att den nu gällande biblioteksplanen från 

2017 ska gälla även under 2019. Nämnden har gett kultur- och 

bildningsförvaltningen i uppdrag att arbeta fram en ny biblioteksplan som 

ska gälla för åren 2020 -2023.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-20 

KFN § 10/19 

Biblioteksplan 2017 

KS § 123/19   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 36 Dnr 2018/00326 -511 

Svar på motion - Ändring av gångfartsområde 
Hästholmens hamn 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen om ändring av gångfartsområde i Hästholmens hamn 

avslås.   

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en motion där han föreslår att 

kommunen ska tidsbegränsa gångfartsområdet i Hästholmens hamn att 

endast gälla under sommartid. I ett yttrande från miljö- och byggnämnden 

framgår att nämnden anser att gångfartsområdet med maxhastighet 7 

kilometer i timmen bör behållas under hela året, då hamnområdet har många 

besökare även utanför turistsäsongen. Kommunstyrelsen föreslår därför att 

motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

Motion - Ändring av gångfartsområde Hästholmens hamn 

Miljö- och byggnämndens beslut § 11/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13   

KS § 92/19 

 

----- 

 

Beslutet skickas till 

Miljö- och byggnämnden 

Michael Ernst (FI) 
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§ 37 Dnr 2018/00127 -826 

Svar på motion - Om hybridgräsplan 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen om hybridgräsplan avslås.   

Sammanfattning 

Sverigedemokraterna har genom Johan Tegnert (SD) inkommit med en 

motion om hybridgräs på Vättervallen. Sverigedemokraterna vill att 

Ödeshögs kommun i samarbete med Ödeshögs idrottsklubbs styrelse se över 

möjligheterna över att upphandla hybridgräs.  

Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen avslås då Ödeshögs 

idrottsklubb under de två senaste åren redan har fått ett kommunalt bidrag på 

900 000 kronor samt att idrottsklubbens styrelse har meddelat att klubben 

inte har några ekonomiska möjligheter att bidra med några pengar för att 

genomföra ovanstående projekt.   

Beslutsunderlag 

Motion om hybridgräs 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26   

KS § 121/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Johan Tegnert (SD) 
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§ 38 Dnr 2019/00124 - 

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns.   

Sammanfattning 

Två gånger varje år ska obesvarade motioner som är mer än ett år gamla 

redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges vår- och höstsammanträde. 

Enligt kommunallagen bör en motion beredas så, att fullmäktige kan fatta 

beslut inom ett år från det att motionen väcktes. Om beredningen inte kan 

avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har kommit fram i 

beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. Fullmäktige får då 

avskriva motionen från vidare handläggning. 

I mars 2019 finns inga obesvarade motioner som är mer än ett år gamla.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-12   

KS § 126/19 

 

----- 
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§ 39 Dnr 2019/00125 - 

Redovisning av medborgarförslag 2019 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns.   

Sammanfattning 

Två gånger varje år ska medborgarförslag som är mer än ett år gamla 

redovisas till kommunfullmäktige. Redovisningen ska göras på 

kommunfullmäktiges vår- och höstsammanträde. 

Enligt kommunallagen bör ett medborgarförslag beredas så, att fullmäktige 

kan fatta beslut inom ett år från det att medborgarförslaget väcktes. Om 

beredningen inte kan avslutas inom denna tid, skall detta och vad som har 

kommit fram i beredningen anmälas till fullmäktige inom samma tid. 

Fullmäktige får då avskriva medborgarförslaget från vidare handläggning. 

Kommunfullmäktige har möjlighet att överlåta besvarandet av 

medborgarförslag till kommunstyrelsen eller till en nämnd. Nämnderna ska 

då lämna information till fullmäktige om vilka beslut som fattats i de 

medborgarförslagärenden som fullmäktige överlåtit på dem. 

I mars 2019 finns inga obesvarade medborgarförslag som är mer än ett år 

gamla. Under perioden mars 2018 till och med februari 2019 har 

kommunstyrelsen fattat beslut gällande sju medborgarförslag.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-12   

KS § 127/19 

 

----- 
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§ 40 Dnr 2018/00358 -049 

Kommunövergripande internkontrollrapport för 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Den kommunövergripande rapporten över utförd internkontroll 

godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 

reviderat reglemente för internkontroll.   

Sammanfattning 

Styrelsen och samtliga nämnder har lämnat rapport över utförd interkontroll 

under 2018. Styrelsen ska bereda en rapport över genomförd kontroll till 

Kommunfullmäktige, denna rapport ska också tillställas kommunens 

revisorer. 

Internkontrollen syftar till att identifiera rutiner och arbetssätt som kan 

behöva förändras för att kommunen ska arbeta mer effektivt men också mer 

rättssäkert gentemot de som nyttjar den kommunala servicen. 

Internkontrollen är också viktig för att säkerställa att kommunen har 

effektiva rutiner för att upptäcka och åtgärda eventuella oegentligheter i 

verksamheten. 

Det kan konstateras att samtliga verksamheter genomfört internkontroll. 

Kontrollen identifierar också områden där rutiner kan förändras för att 

ytterligare förbättra verksamheten. Det finns inga indikationer i de utförda 

kontrollerna att det förekommer oegentligheter. 

Kommunfullmäktiges reglemente samt tillämpningsanvisningarna för 

internkontrollen är nästan 10 år gamla. De bör därför revideras inför 2020 

års internkontrollarbete.   
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Beslutsunderlag 

Internkontrollrapport 2018 KS 

Internkontrollrapport 2018 MBN 

Internkontrollrapport 2018 BUN 

Internkontrollrapport 2018 KFN 

Internkontrollplan 2018 SN   

KS § 128/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

 

----- 
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§ 41 Dnr 2019/00195 -005 

Inkommen motion - Angående videostreaming och 
digital närvaro på kommunfullmäktigesammanträde 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Till dagens sammanträde har Teodor Johansson (M) inkommit med en 

motion angående videostreaming och digital närvaro på 

kommunfullmäktigesammanträde. 

Beslutsunderlag 

Motion - Angående videostreaming och digital närvaro på 

kommunfullmäktigesammanträde 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Teodor Johansson (M) 
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§ 42 Dnr 2019/00196 -009 

Inkommen motion - Angående meddelarfriheten i 
Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Till dagens sammanträde har Teodor Johansson (M) inkommit med en 

motion angående meddelarfriheten i Ödeshögs kommun. 

Beslutsunderlag 

Motion - Angående meddelarfriheten i Ödeshögs kommun 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Teodor Johansson (M) 
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§ 43 Dnr 2019/00197 -702 

Inkommen motion - Angående Ödeshögs kommuns 
serveringstillstånd 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Till dagens sammanträde har Teodor Johansson (M) inkommit med en 

motion angående Ödeshögs kommuns serveringstillstånd. 

Beslutsunderlag 

Motion - Angående Ödeshögs kommuns serveringstillstånd 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Teodor Johansson (M) 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

24(28) 

Sammanträdesdatum 

2019-05-06 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 44 Dnr 2019/00209 -289 

Enkel fråga angående Vårdcentralen i Ödeshög 

Sammanfattning 

Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en fråga till kommunstyrelsens 

ordförande angående vårdcentralen i Ödeshög. På dagens sammanträde 

svarar kommunstyrelsens ordförande Annicki Oscarsson (KD) på frågan. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga angående Vårdcentralen i Ödeshög 

 

----- 
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§ 45 Dnr 2019/00194 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen och gruppledare för Feministiskt 
initiativ Ödeshög - Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Baharan Raoufi-Kvists (FI) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 

Baharan Raoufi-Kvist (FI) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare 

i kommunstyrelsen. 

Hon meddelar även att hon har avsagt sig uppdraget som gruppledare för 

Feministiskt initiativ.  

Michael Ernst (FI) meddelar att han är ny gruppledare för Feministiskt 

initiativ. 

Beslutsunderlag 

Baharan Raoufi-Kvists (FI) avsägelse 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

Personalenheten 
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§ 46 Dnr 2019/00220 - 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Baharan 
Raoufi-Kvist (FI) 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Michael Ernst (FI) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter 

Baharan Raoufi-Kvist (FI). 

    

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Michael Ernst (FI) 

Personalenheten 
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§ 47 Dnr 2019/00163 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Jennifer Hedrén (MP) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Jennifer Hedréns (MP) begäran om entledigande godkänns.  

2. En begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige efter 

Jennifer Hedrén (MP) skickas till Länsstyrelsen.  

Sammanfattning 

Jennifer Hedrén (MP) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

 

   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Jennifer Hedrén (MP) 

Personalenheten 
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§ 48 Dnr 2019/00168 -111 

Delgivning - Länsstyrelsen Östergötlands beslut om ny 
ersättare i kommunfullmäktige efter Börje Lindholm (S) 

Sammanfattning 

På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande: 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om att ny ersättare i kommunfullmäktige 

efter Börje Lindholm (S) är Lasse Frisk (S). 

    

 

----- 
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