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Plats och tid Riddarsal i Ödeshög, kl 19:00 – 19:35 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Mattias Petersson (KD) och Karin Langhard (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 1-13 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Bengt Gideskog (M)  

 Justerare 

  

 Mattias Petersson (KD) Karin Langhard (MP)  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-02-05 

Datum då anslaget sätts upp 2018-02-12 Datum då anslaget tas ned 2018-03-07 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Bengt Gideskog (M), ordförande 
Jonny Ståhl (C), 1:e vice ordförande 
Börje Lindholm (S), 2:e vice ordförande 
Jonas Andersson (M) 
Karin Mörk (M) 
Roger Silfver (C) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Per-Arne Hagby (C) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Hans Blomberg (KD) tjänstgör för Mikael Brickarp (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Mattias Petersson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Johan Collberg (S) 
Anders Karlsson (S) 
Kjell-Åke Gauffin (S) tjänstgör för Madelaine Vilgren (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Ingvor Johansson (S) 
Peter Frejhagen (S) 
Karin Langhard (MP) 
Christina Bryntesson (MP) 
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Björn Ribers (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 
Kristina Fredriksson tjänstgör för Lena Lago Berg (ÖP) 
Benny Nilsson (-) 
 

Övriga närvarande  

  

Tjänstemän Maria Blomberg, kommunsekreterare 
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§ 1 Dnr 2017/00376 -314 

Inkommet medborgarförslag - Snöröjning på 
Kungsvägen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen ska sköta 

snöröjningen av trottoarer på Kungsvägen i Ödeshög. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag - Snöröjning på Kungsvägen 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 2 Dnr 2017/00344 - 

Inkommet medborgarförslag - Föranmälda besök av 
slambil 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att entreprenören som 

sköter slamtömningen ska föranmäla sina besök så att fastighetsägaren har 

möjlighet att plocka bort eventuella hinder. 

Beslutsunderlag 

Medborgarförslag – Föranmälda besök av slambil 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Förslagsställaren 

Kommunstyrelsen 
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§ 3 Dnr 2016/00272 -100 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns med 

följande förtydligande av första punkten under punkt åtta: "utifrån 

demokratiska principer". 

Sammanfattning 

Regeringen påpekar genom sin samordnare för våldsbejakande extremism att 

den högsta politiska ledningen i kommunen måste ge ett tydligt mandat och 

skapa förutsättningar för kommunala verksamheter att initiera, leda och 

utveckla det främjande och förebyggande arbetet mot våldsbejakande-

extremism. Ledningen ska säkerställa att arbetet bedrivs långsiktigt och att 

den är väl informerad om utvecklingen. 

Arbetet mot våldsbejakande extremism ska inte isoleras från andra 

verksamheter inom kommunen. Det ska inkluderas i övrigt främjande och 

förebyggande arbete, och det ska införlivas med befintligt 

demokratistärkande arbete. Den högsta politiska ledningen bör ge ett tydligt 

uppdrag till verksamheten att förebygga våldsbejakande extremism. 

Yrkanden 

Johan Kollberg (S): Handlingsplan mot våldsbejakande extremism godkänns 

med följande förtydligande av första punkten under punkt åtta: "utifrån 

demokratiska principer". 

Beslutsunderlag 

Handlingsplan mot våldsbejakande extremism  

Protokollsutdrag från Barn- och utbildningsnämnden, 2017-08-28 

Protokollsutdrag från Socialnämnden, 2017-08-22 

Protokollsutdrag från Kultur- och fritidsnämnden, 2017-08-23 

Protokollsutdrag från Miljö- och byggnämnden, 2017-08-21 

KS § 3/18 
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----- 

Beslutet samt handlingsplan skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Ödeshögs Kommunhus AB 
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§ 4 Dnr 2015/00419 -005 

Svar på motion - Policy för bredbandsutbyggnad i 
kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen anses vara besvarad. 

Sammanfattning 

Socialdemokraterna i Ödeshög har inlämnat en motion om förslag på en ny 

bredbandspolicy för kommunen. I motionen föreslås att kommunen ska sätta 

en fast avgift för en anslutning. Finansiering ska ske med statliga 

stödinsatser och nätavgifter från befintliga kunder.  

Kommunledningsförvaltningen kommer under våren 2018 att arbeta fram en 

ny bredbandsstrategi. Ett av förslagen i den strategin kommer vara två olika 

sätt att ansluta sig till nätet antingen att gräva själv och då betala en viss fast 

avgift eller att beställa en anslutning utan egen arbetsinsats och då betala en 

annan fast avgift. Vilken den fasta avgiften ska vara behöver utredas 

ytterligare. Den förslagna summan i motionen bedöms ligga på en rimlig 

nivå men vilken den fasta avgiften slutligen ska fastställas till behöver 

utredas ytterligare. Avgiften kan också behöva indexeras på lämpligt sätt.  

Motionen innehåller också en viktig skrivning gällande finansiering där det i 

bredbandsstrategin också bör specificeras att utbyggnad bör ske i den takt 

som statligt stöd samt inflödet av nätavgifter tillåter. Bredbandsstrategin som 

kommer tas fram behöver specificera i vilken takt kommunen bedömer att en 

utbyggnad kan ske. 

Med tanke på att motionens intentioner kommer att ingå i den 

bredbandsstrategi som kommer tas fram skulle motionen kunna bifallas men 

då nivån inte utan ytterligare utredning går att fastställa till det belopp som 

anges i motionen bör motionen istället anses vara besvarad. 

Beslutsunderlag 

Motion bredbandsutbyggnad   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-06 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

9(19) 

Sammanträdesdatum 

2018-02-05 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

KS § 5/18 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Anders Karlsson (S) 
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§ 5 Dnr 2016/00025 -026 

Jämställdhetsplan för Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Jämställdhetsplan för Ödeshögs kommun antas. 

Sammanfattning 

Ödeshögs kommun ska årligen ta fram en jämställdhetsplan med mål och 

strategier. Jämställdhetslagens olika paragrafer (paragraf 4-9) ska vara 

kopplade till mål och strategier. 

Nytt för 2017 är att arbetsgivaren inte längre behöver ta fram en 

jämställdhetsplan, men i diskrimineringslagens 3:e kapitel § 1-10 anges att 

arbetsgivare ska bedriva aktiva åtgärder som ska följas upp och åtgärdas. 

Detta arbete ska göras löpande.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

KSAU § 8/18 

Remissvar 

Jämställdhetsplan för Ödeshögs kommun 

 

----- 

Beslutet samt jämställdhetsplan skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Miljö- och byggnämnden 

Ödeshögs Kommunhus AB 
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§ 6 Dnr 2017/00032 -003 

Revidering av kostpolicy för Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till kostpolicy för Ödeshögs kommun antas. 

Sammanfattning 

Kostpolicyn är ett styrdokument och ett stöd för förtroendevalda och 

verksamheter att styra, säkerhetsställa måltider som erbjuds i Ödeshögs 

kommun. Målet med kostpolicyn är bland annat att ge kostverksamheten 

tydliga riktlinjer att arbeta utvecklande mot en klimatsmart mat ideologi där 

måltiderna bidrar till hälsosammare och friskare medborgare, gammal som 

ung. 

Yrkande 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

KS § 9/18 

Kostchefens tjänsteskrivelse 2018-01-09 

Förslag - Kostpolicy för Ödeshögs kommun   

Socialnämndens remissvar 

SN § 112/17 

BUN § 56/17 

Kostpolicy 2013 

 

----- 

Beslutet samt kostpolicy skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 

Kultur- och fritidsnämnden 

Socialnämnden 

Ödeshögs Kommunhus AB 
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§ 7 Dnr 2017/00369 - 

Partistöd i Ödeshögs kommun 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Partistöd i Ödeshögs kommun 2018 fördelades enligt följande: 

Grundstöd 4000 kronor/parti 

Mandatstöd 3 800 kronor/mandat 

Sammanfattning 

Enligt Ödeshögs kommuns regler för partistöd ska det lokala partistödet 

utges till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet 

består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet utges årligen med 

lika belopp till samtliga partier. Mandatstödet utges årligen till samtliga 

partier med lika belopp för varje ledamots plats som partiet har i 

kommunfullmäktige.  

Grundstödets och mandatsstödets belopp ska årligen beslutas av 

kommunfullmäktige i samband med fastställande av kommunens budget. I 

kommunfullmäktiges budget för 2017 var 135 000 kronor upptaget för 

partistöd.  

Partistöd i Ödeshögs kommun 2017 fördelades enligt följande: 

Grundstöd 4000 kronor/parti 

Mandatstöd 2 800 kronor/mandat  

I kommunfullmäktiges budget för 2018 är 170 000 kronor avsatt för 

partistöd, det vill säga en utökning med 35 000 kronor. Något beslut hur 

partistödet ska fördelas är dock inte beslutat. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-12-15 

KS § 10/18 

 

----- 
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Beslutet skickas till 

Gruppledarna 

Ekonomichefen 
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§ 8 Dnr 2018/00012 -111 

Begäran om fortsatt uppdrag som ersättare i kultur- 
och fritidsnämnden under återstoden av mandattiden 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Simon Erikssons (S) begäran avslås med motiveringen att han inte 

har angett att han har för avsikt att återkomma till Ödeshögs kommun 

innan mandatperioden är slut. 

Sammanfattning 

Simon Eriksson (S) har inkommit med en begäran om att få fortsätta som 

ersättare i kultur- och fritidsnämnden mandatperioden ut, trots att han från 

och med 1 januari 2018 upphör att vara valbar då han kommer folkbokföra 

sig i Linköpings kommun. 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2017-11-24 

KFN § 103/17 

Begäran om fortsatt uppdrag som ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

KS § 11/18 

 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Simon Eriksson (S) (samt beslutsunderlag) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Personalenheten 
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§ 9 Dnr 2018/00041 -111 

Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval av ledamot i 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Håkan Johanssons (M) begäran godkänns. 

2. Lennart Åberg (KD) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Håkan Johansson (M) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunstyrelsen. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Håkan Johansson (M) 

Lennart Åberg (M) 

Personalenheten 
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§ 10 Dnr 2018/00008 -111 

Avsägelse av uppdrag av ersättare i 
kommunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Karin Karlssons (C) begäran om entledigande godkänns. 

2. En begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige efter Karin 

Karlsson (C) skickas till Länsstyrelsen.  

Sammanfattning 

Karin Karlsson (C) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Karin Karlsson (C) 

Länsstyrelsen 

Personalenheten 
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§ 11 Dnr 2018/00043 -111 

Avsägelse av uppdrag samt fyllnadsval av ersättare i 
kommunstyrelsen 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lennart Åbergs (KD) begäran godkänns. 

2. Kerstin Slatte (M) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 

Sammanfattning 

Lennart Åberg (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunstyrelsen. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Lennart Åberg (KD) 

Kerstin Slatte (M) 

Personalenheten 
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§ 12 Dnr 2018/00045 -111 

Avsägelse av uppdrag av ledamot i 
kommnunfullmäktige 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Sara Tollstens (S) begäran om entledigande godkänns. 

2. En begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige efter Sara 

Tollsten (S) skickas till Länsstyrelsen.  

Sammanfattning 

Sara Tollsten (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 

kommunfullmäktige. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Sara Tollsten (S) 

Länsstyrelsen 

Personalenheten 
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§ 13 Dnr 2018/00052 - 

Val av ersättare i kultur- och fritidsnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Lars Frisk (S) utses till ersättare i kultur- och fritidsnämnden. 

Sammanfattning 

Simon Eriksson (S) har begärt att få sitta kvar på sitt uppdrag som ersättare i 

kultur- och fritidsnämnden trots att han numera är bosatt i Linköping. 

Kommunfullmäktige beslutade att avslå Simon Erikssons (S) begäran och 

därför ska en ny ersättare i kultur- och fritidsnämnden utses. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Lars Frisk (S) 

Kultur- och fritidsnämnden 

Personalenheten 

 


