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Plats och tid Riddarsalen, kommunhuset i Ödeshög, kl 19:00 – 20:55 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Hans Blomberg (KD) och Johan Tegnert (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 24-31 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
  

 Bengt Gideskog (M)  

 Justerare 
  

 Hans Blomberg (KD) Johan Tegnert (SD)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-04-09 

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-16 Datum då anslaget tas ned 2018-05-09 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
 

Underskrift 
  

 Namn  
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter 
 

Bengt Gideskog (M), ordförande 
Ove Bäck (C) tjänstgör för Jonny Ståhl (C) 
Börje Lindholm (S), 2:e vice ordförande 
Jonas Andersson (M) 
Elisabeth Cobb (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) 
Barbro Landstedt (KD) tjänstgör för Anders Rydberg (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Frida Rydberg (KD) tjänstgör för Mattias Petersson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Johan Kollberg (S) 
Anders Karlsson (S) 
Madelaine Vilgren (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Ingvor Johansson (S) 
Peter Frejhagen (S) 
Mohsen Nouri (S) 
Karin Langhard (MP) 
Joakim Haraldsted (MP) 
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Björn Ribers (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 
Lena Lago Berg (ÖP) 
Benny Nilsson (-) 
 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
Åke Wännman, socialchef § 24 
Monica Carlström och Annelie Wilén, överförmyndarkontoret § 24 
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Ärendelista 
§ 24 Dnr 2018/00086 - 4 

Information - Överförmyndarnämnden samt socialnämnden .............. 4 
§ 25 Dnr 2018/00071 - 5 

Budgetuppföljning per februari 2018 för finansieringen ...................... 5 
§ 26 Dnr 2018/00072 - 6 

Överföringar från 2017 års investeringsbudget till 2018 ..................... 6 
§ 27 Dnr 2018/00056 -001 7 

Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av de kommunala 
uppdragen verksamhetsåret 2017 ...................................................... 7 

§ 28 Dnr 2018/00067 - 9 
Redovisning av medborgarförslag ...................................................... 9 

§ 29 Dnr 2018/00055 - 10 
Redovisning av obesvarade motioner .............................................. 10 

§ 30 Dnr 2017/00263 -042 11 
Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse - 
2016 ................................................................................................. 11 

§ 31 Dnr 2018/00081 -111 12 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunrevisionen - Arne Arvidsson (S) .......................................... 12 
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§ 24 Dnr 2018/00086 - 

Information - Överförmyndarnämnden samt 
socialnämnden 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde informerar Monica Carlström och Annelie Wilén 
om överförmyndarkontorets verksamhet.  

Johan Kollberg (S), ordförande i socialnämnden och Åke Wännman, 
socialchef informerar om socialnämndens planer för Solgården. 

    

 

----- 
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§ 25 Dnr 2018/00071 - 

Budgetuppföljning per februari 2018 för finansieringen 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Redovisningen godkänns 

• Det prognostiserade överskottet på 3 489 000 kronor inom 
finansieringen fördelas enligt följande:  
ansvar 9504 + 400 000 kronor,  
ansvar 9505 - 3 889 000 kronor,  
ansvar 9510 + 2 000 000 kronor,  
ansvar 9520 - 2 000 000 kronor,  
ansvar 9501 + 3 489 000 kronor.  

Sammanfattning 
Prognosen som är framtagen efter februari 2018 pekar på ett överskott för 
finansieringen på + 3 489 000 kronor. Detta härrör sig till skatter och 
utjämning, ospecificerad besparing, pensioner samt finansiella kostnader. 
Prognosen avseende slutavräkning på 2017 och 2018 års preliminära 
skatteintäkter kommer från prognosen som SK presenterade i februari.  

Prognosen avseende pensionskostnaderna kommer från KPA:s 
pensionsberäkning per december 2017. Löneöversynen förväntas dela ut 
budgeterade medel. 

 

Beslutsunderlag 
KS § 33/18 

Budgetuppföljning FIN per februari 2018, daterad 2018-02-27   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

 

----- 
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§ 26 Dnr 2018/00072 - 

Överföringar från 2017 års investeringsbudget till 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Överföringar till 2018 års investeringsbudget sker med 7 822 000 

kronor (netto). 

• Överföringarna fördelas enligt följande: 
300 000 kronor på projekt 993 "Belysning vattentornet" 
7 522 000 kronor på projekt 939 "KS oförutsedda".  

Sammanfattning 
I samband med bokslutsarbetet har ekonomienheten gått igenom behovet av 
ombudgeteringar i investeringsbudgeten för alla projekt (inklusive 
fullmäktigeprojekt) som endast delvis eller inte alls kunnat färdigställas 
under ordinarie budgetår. De objekt som är aktuella för ombudgetering 
uppgår till sammanlagt 7 822 000 kronor. 

Den tidigare fastställda investeringsramen för 2018 är 27 920 000 kronor. 
Överföringar avseende fullmäktigeprojekt uppgår till 7 822 000 kronor. 
Investeringsramen utökas nu med ovanstående överföringar till 35 742 000 
kronor.  

Beslutsunderlag 
KS § 34/18 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Bilaga 1  

 

 

----- 
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§ 27 Dnr 2018/00056 -001 

Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av 
de kommunala uppdragen verksamhetsåret 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ödeshögs kommunhus AB:s, redovisning avseende de kommunala 

bolagens uppfyllelse av det kommunala uppdraget under år 2017 
godkänns.   

Sammanfattning 
 I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs 
Kommunhus AB är beslutat att bolagens styrelse och verkställande 
direktören ska i eller i anslutning till respektive årsredovisning redovisa hur 
de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet 
med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive 
bolag och dess verksamhet.  

Kommunstyrelsen har 2018-01-17, § 2 beslutat fastställa anvisningar och 
tidplan för bolagens redovisning av det kommunala uppdraget 2017. 
Redovisningen ska innehålla följande rubriker:  

Uppfyllelse av uppdrag 2017  

Måluppfyllelse utifrån gemensamt ägardirektiv  

Måluppfyllelse utifrån särskilda ägardirektiv  

Bolagets måluppfyllelse av de ekonomiska målen  

Uppdrag och det kommunala ändamålet  

Uppdrag utifrån de kommunala befogenheterna  

Viktiga händelser/förändringar under året  

Sammanfattande bedömning och bolagets uppfyllelse av uppdraget  

Utsikter för 2018  

 

Beslutsunderlag 
KS § 36/18 

Bolagens uppfyllelse 2017 

Sammanträdesprotokoll 2018-02-13 
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----- 

Beslutet skickas till 
Ödeshögs kommunhus AB 
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§ 28 Dnr 2018/00067 - 

Redovisning av medborgarförslag 

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 
medborgarförslagsärenden som fullmäktige överlåtit på dem. 

I februari 2018 finns ett obesvarat medborgarförslag som är mer än ett år 
gamla. Under perioden augusti 2017 t o m februari 2018 har 
kommunstyrelsen fattat beslut gällande fyra medborgarförslag.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-21   

KS § 40/18 

 

----- 
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§ 29 Dnr 2018/00055 - 

Redovisning av obesvarade motioner 

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 februari 2018 finns inga obesvarade motioner. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-02-20   

KS § 41/18 

 

----- 
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§ 30 Dnr 2017/00263 -042 

Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms 
stiftelse - 2016 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Styrelsen för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse beviljas 

ansvarsfrihet för 2016 års verksamhet.   

Sammanfattning 
Revisorerna för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse har efter 
granskning av årsredovisningen för 2016 tillstyrkt ansvarsfrihet för styrelsen. 
Enligt stiftelsens stadgar ska Ödeshögs kommunfullmäktige fatta beslut i 
fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse.  

Beslutsunderlag 
Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 2016 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse 2017-08-25    

KS § 173/17 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Elisabeth Carelind, KPMG AB 
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§ 31 Dnr 2018/00081 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot och ordförande i 
kommunrevisionen - Arne Arvidsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Arne Arvidssons (S) begäran om entledigande godkänns. 

2. Per Svenningsson (S) utses till ledamot i kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Arne Arvidsson (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot och 
ordförande i kommunrevisionen. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 
Arne Arvidsson (S) 
Per Svenningsson (S) 
PwC 
Personalenheten 
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