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Sammanträdesdatum 
2018-09-17 

 
 

  
 
Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 – 21:30 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Peter Frejhagen (S) och Joakim Haraldsted (MP) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 48-53 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
  

 Bengt Gideskog (M)  

 Justerare 
  

 Peter Frejhagen (S) Joakim Haraldsted (MP)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-09-17 

Datum då anslaget sätts upp 2018-09-24 Datum då anslaget tas ned 2018-10-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
 

Underskrift 
  

 Namn  
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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) 
Svante Bergqvist (M) tjänstgör för Elisabeth Cobb (M) 
Karin Mörk (M) 
Roger Silfver (C) 
Marianne Bremer (C) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Mikael Brickarp (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Mattias Petersson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Hans Blomberg (KD) tjänstgör för Anuchka Postelnik (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Daniel Arveberg (S) tjänstgör för Johan Collberg (S) 
Anders Karlsson (S) 
Madelaine Vilgren (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Ingvor Johansson (S) 
Peter Frejhagen (S) 
Karin Langhard (MP) 
Joakim Haraldsted (MP) 
Christina Bryntesson (MP) 
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Björn Ribers (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 
Benny Nilsson (-) 
 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
David Svensson, mark- och exploateringsingenjör § 48 

Övriga Marianne Bremer (C), vice ordförande i kultur- och fritidsnämnden § 49 
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Ärendelista 
§ 48 Dnr 2018/00142 -  

Ödeshögs kommuns riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal ............................................................................................... 4 

§ 49 Dnr 2018/00086 -  
Information - Kultur- och fritidsnämnden.............................................................. 6 

§ 50 Dnr 2018/00147 -042  
Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Västra Östergötland .................... 7 

§ 51 Dnr 2018/00182 -049  
Årsredovisning 2017 - Kommunalförbundet ITSAM ............................................. 8 

§ 52 Dnr 2018/00190 -001  
Revidering av styrdokument - Kommunassurans Syd ....................................... 10 

§ 53 Dnr 2018/00116 -042  
Delgivning - Kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av 
årsredovisningen 2017 för Ödeshögs kommun ................................................. 11 
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§ 48 Dnr 2018/00142 - 

Ödeshögs kommuns riktlinjer för markanvisning och 
exploateringsavtal 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal godkänns. 

2. Riktlinjerna gäller från och med 15 oktober 2018. 

Sammanfattning 
Den 1 januari 2015 trädde nya regler i kraft som berör kommunala 
markanvisningar och exploateringsavtal. Enligt de nya reglerna ska 
kommuner anta två typer av riktlinjer, riktlinjer för markanvisningar och 
riktlinjer exploateringsavtal. Kommuner som inte genomför markanvisningar 
eller tecknar exploateringsavtal är inte skyldiga att anta sådana riktlinjer. Det 
blev aktuellt att upprätta riktlinjer för markanvisningar då Ödeshögs 
kommun genomför för närvarande en markanvisning för ett planlagt område 
i Sväm. 

Riktlinjerna för markanvisning beskriver kommunens utgångspunkter och 
mål för överlåtelser eller upplåtelser av markområden för bebyggande, 
handläggningsrutiner och grundläggande villkor för markanvisningar samt 
principer för markprissättning. Syftet med riktlinjerna är att skapa 
transparens och ökad tydlighet i de fall kommunägd mark ska överlåtas eller 
upplåtas till en byggherre.  

Syftet med riktlinjerna för exploateringsavtal är att byggherrar och 
fastighetsägare ska få kännedom om vilka krav och förväntningar som ställs 
i samband med detaljplaneprocessen. Riktlinjerna beskriver nämligen 
kommunens fördelning av intäkter och kostnader för genomförandet av 
detaljplaner samt andra förhållanden som har betydelse för bedömningen av 
konsekvenserna av att ingå exploateringsavtal. 
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Beslutsunderlag 
Riktlinjer för markanvisningar och exploateringsavtal, 2018-06-05 

Tjänsteskrivelse, 2018-06-05 

KS § 84/18 

 

----- 
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§ 49 Dnr 2018/00086 - 

Information - Kultur- och fritidsnämnden 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde informerar Marianne Bremer (C), vice ordförande i 
kultur- och fritidsnämnden om kultur- och fritidsnämndens verksamhet. Hon 
berättar bland annat om skolbibliotek, kulturskolan, stöd till föreningar, 
simskolan, fritidsgården och allmänkultur. 

    

 

----- 
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§ 50 Dnr 2018/00147 -042 

Årsredovisning 2017 - Samordningsförbundet Västra 
Östergötland 

Kommunfullmäktiges beslut 
• I enlighet med revisorernas tillstyrkan, beviljas styrelsen för 

Samordningsförbundet Västra Östergötland ansvarsfrihet för 2017 års 
verksamhet. 

Sammanfattning 
Styrelsen har godkänt årsredovisningen och överlämnar nu 
revisionsberättelsen till medlemmarna för frågan om ansvarsfrihet för 
styrelsen. 

Medlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas 
ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Lag (2007:411)  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Maria Gustafsson (s) i handläggningen av 
ärendet. 

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2017, daterad 17 april 2018 

Samordningsförbundet Västra Östergötland, Årsredovisning 2017, beslutad 
av styrelsen 2018-03-23   

KS § 90/18 

 

----- 

Beslutet skickas till 
Samordningsförbundet Västra Östergötland 
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§ 51 Dnr 2018/00182 -049 

Årsredovisning 2017 - Kommunalförbundet ITSAM 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. I enlighet med revisorernas bedömning beviljas direktionen 

ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2017 

2. Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning 2017 godkänns.   

Sammanfattning 
Direktionen för kommunalförbundet ITSAM har översänt förslag till 
årsredovisning för år 2017. 

De av respektive kommunfullmäktige utsedda revisorer för 
kommunalförbundet ITSAM har i revisionsberättelse, daterad 03 april 2018, 
bedömt att årsredovisningen inte tillfullo är upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. De bedömer sammantaget att 
direktionens interna kontroll inte är tillräcklig. Revisorerna bedömer dock att 
bristerna inte är av så allvarlig art att nekad ansvarsfrihet eller anmärkning 
skall riktas mot direktionen utan föreslår att årsredovisningen godkänns samt 
att direktionen beviljas ansvarsfrihet.  

Jäv 
På grund av jäv deltar inte Annicki Oscarsson (KD) och Jonas 
Andersson (M) i handläggningen av ärendet. 

Beslutsunderlag 
Sammanträdesprotokoll, Kommunalförbundet ITSAM, § 13/2018 

Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning 2017 

Revisionsberättelse för år 2017, daterad 3 april 2018  

Revisionsrapport, daterad mars 2018   

KS § 86/18 

 

----- 
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Beslutet skickas till 
Kommunalförbundet ITSAM 
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§ 52 Dnr 2018/00190 -001 

Revidering av styrdokument - Kommunassurans Syd 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Reviderad bolagsordning, ägaravtal samt ägardirektiv för 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB antas. 

Sammanfattning 
Ödeshög är sedan slutet på 2017 delägare i Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB. Bolaget tillhandahåller försäkringar för sina delägare. 

Bolaget har bland annat med anledning av nya delägare reviderat de tre 
styrdokumenten Bolagsordning, Ägaravtal samt Ägardirektiv. 
Ägarkommunerna har uppmanats att anta de nya styrdokumenten i 
respektive Kommunfullmäktige. 

Revideringarna innebär inga sådana förändringar att det påverkar vårt 
ägande i bolaget varför det föreslås att styrdokumenten antas. 

Beslutsunderlag 
2018 Ny bolagsordning 

2018 Nytt ägaravtal kompl 

2018 Nytt ägardirektiv 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-06-19 

KS § 91/18 

 

----- 

Beslutet skickas till 
Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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§ 53 Dnr 2018/00116 -042 

Delgivning - Kommunstyrelsens svar på revisorernas 
granskning av årsredovisningen 2017 för Ödeshögs 
kommun 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handlingar: 

- Kommunstyrelsens svar på revisorernas granskning av årsredovisningen 
2017 för Ödeshögs kommun 

 

----- 

Beslutet skickas till 
Kommunrevisorerna 
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