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Plats och tid Ombergs golfresort, Stora Lund kl 19:00 – 20:45 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Annicki Oscarssson (KD) och Charles Eriksson (ÖP) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 38-47 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
  

 Bengt Gideskog (M)  

 Justerare 
  

 Annicki Oscarssson (KD) Charles Eriksson (ÖP)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2018-06-11 

Datum då anslaget sätts upp 2018-06-18 Datum då anslaget tas ned 2018-07-11 

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) 
Elisabeth Cobb (M) 
Karin Mörk (M) 
Roger Silfver (C) 
Per-Arne Hagby (C) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Mikael Brickarp (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Charlotte Gustafsson (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) t o m § 41 
Mohsen Nouri (S) 
Karin Langhard (MP) 
Johan Tegnert (SD) 
Mikael Eriksson (SD) tjänstgör för Örjan Jansson (SD) 
Björn Ribers (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 
Jan Fredriksson (ÖP) tjänstgör för Lena Lago Berg (ÖP) 
 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
Jörgen Nielsen, räddningschef § 39 
Rebecka Bäck, plan- och byggchef §§ 40-41  

Övriga Nina Fox Stark, Ombergs Golfresort § 38 
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Ärendelista 
§ 38 Dnr 2018/00069 - 4 

Information - Ombergs golfresort ....................................................... 4 
§ 39 Dnr 2017/00280 -119 5 

Information - Styrgrupp mot hot och våld mot förtroendevalda ........... 5 
§ 40 Dnr 2018/00086 - 6 

Information - Miljö- och byggnämnden ............................................... 6 
§ 41 Dnr 2011/00540 -214 7 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Ödeshögs-Äng 2:1, 
Kråkeryd 1:8, Kråkeryd 1:10 m.fl ........................................................ 7 

§ 42 Dnr 2018/00134 - 9 
Budgetuppföljning 2018 - Kommunövergripande ................................ 9 

§ 43 Dnr 2018/00123 -104 10 
Redovisning av partistöd verksamhetsåret 2017 .............................. 10 

§ 44 Dnr 2018/00140 -040 12 
Delgivning - Årsstämma i Kommunhus AB 2018 avseende 
verksamhetsår 2017 ........................................................................ 12 

§ 45 Dnr 2018/00179 -009 13 
Inkommet medborgarförslag - Större lekplats riktad till äldre barn och 
ungdomar ......................................................................................... 13 

§ 46 Dnr 2018/00114 -009 14 
Inkommet medborgarförslag - Bygg ett kommunhus ........................ 14 
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Val av ordförande i revisionen efter Arne Arvidsson (S) ................... 15 
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§ 38 Dnr 2018/00069 - 

Information - Ombergs golfresort 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde besöker kommunfullmäktige Ombergs golfresort. 
Nina Fox Stark informerar om den nya konferensanläggningen. 

    

 

----- 
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§ 39 Dnr 2017/00280 -119 

Information - Styrgrupp mot hot och våld mot 
förtroendevalda 

Sammanfattning 
En styrgrupp har bildats för att hantera hot och våld mot förtroendevalda. 
Syftet är att stärka kommunens beredskap om någon förtroendevald i 
kommunen skulle bli utsatt för ovanstående situation. På dagens 
sammanträde informerar räddningschef Jörgen Nielsen om styrgruppens 
arbete. 

    

 

----- 
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§ 40 Dnr 2018/00086 - 

Information - Miljö- och byggnämnden 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde informerar miljö- och byggnämndens ordförande 
Per-Arne Hagby (C) samt plan- och byggchef Rebecka Bäck miljö- och 
byggnämnden om miljö- och byggnämndens verksamhet.  Bland annat 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan, detaljplaner och olika 
naturvårdsprojekt. 

    

 

----- 
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§ 41 Dnr 2011/00540 -214 

Antagande av detaljplan för fastigheterna Ödeshögs-
Äng 2:1, Kråkeryd 1:8, Kråkeryd 1:10 m.fl 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Detaljplan för del av Ödeshögs-Äng 2:1 med flera antas med 

ändringen att Kråkeryd 1:15 och den del av fastigheten Kråkeryd 1:8 
som ligger väster om bygatan tas bort från detaljplanen i enlighet 
med länsstyrelsens yttrande. 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen beslutade 2012-01-25 § 8 att prövning av en ny detaljplan 
för fastigheten Ödeshögs-Äng 2:1 m.fl. skulle ske. Miljö- och byggnämnden 
fick i uppdrag att upprätta detaljplanen med ändamålet bostäder. 

Planområdet har i gällande översiktsplan pekats ut som utvecklingsområde 
för bostadsbebyggelse. 

Syftet med detaljplanen är att skapa möjligheter för uppförande av bostads-
bebyggelse för permanent boende i ett attraktivt och naturskönt läge nära 
Vättern. Förslaget möjliggör uppförande av cirka 23 stycken nya bostadshus. 

Planen har varit utställd för granskning under tiden 2018-02-16 till 2018-03-
09. Länsstyrelsen begärde förlängd granskningstid och inkom med yttrande 
2018-04-03. Inkomna synpunkter under granskningstiden och hur dessa har 
beaktats i planhandlingar har sammanställts i ett granskningsutlåtande. 

Yrkanden 
Per-Arne Hagby (C), Anders Karlsson (S), Annicki Oscarsson (KD) och 
Jonas Andersson (M): Bifall till kommunstyrelsens förslag med ändringen 
att Kråkeryd 1:15 och den del av fastigheten Kråkeryd 1:8 som ligger väster 
om bygatan tas bort från detaljplanen i enlighet med länsstyrelsens yttrande. 

Beslutsunderlag 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2018-05-14 

Antagandehandlingar daterade 2018-05-14 

 

----- 

Beslutet skickas till 
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Miljö- och byggnämnden 
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§ 42 Dnr 2018/00134 - 

Budgetuppföljning 2018 - Kommunövergripande 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Redovisningen av budgetuppföljning per april 2018 godkänns.   

Sammanfattning 
Sammanställningen av budgetuppföljning för de första fyra månaderna 2018 
grundar sig på de bedömningar som kommer från nämnderna. 
Finansförvaltningens prognos är framtagen av ekonomikontorets personal.  

Kommunens budgeterade resultat för 2018 uppgår till 7 272 000 kronor. 
Prognosen för helår visar en resultat på 5 890 000 kronor. Det ger en negativ 
budgetavvikelse på 1 382 000 kronor. 

Sammantaget visar nämndernas prognoser en negativ budgetavvikelse på -3 
565 000 kronor vid årets slut. Överförmynderiet, barn- och 
utbildningsnämnden samt socialnämnden prognostiserar budgetunderskott 
medan övriga nämnder förväntas hålla sig till tilldelad ram. 

Finansförvaltningens prognostiserar en budgetavvikelse på +2 183 000 
kronor inklusive slutavräkning av kommunalskatten. 

Beslutad investeringsbudget för 2018 på 27,9 miljoner kronor har 
kompletterats med överföringar från 2017 med 7,8 miljoner kronor. Totalt 
beslutad investeringsbudget uppgår efter det till 35,7 miljoner kronor. Till 
och med april månad har 3,1 miljoner kronor redovisats netto.   

Beslutsunderlag 
Ekonomisk uppföljning per april 2018, daterad 2018-05-14  

 

----- 
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§ 43 Dnr 2018/00123 -104 

Redovisning av partistöd verksamhetsåret 2017 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Partistödet har använts i enlighet med gällande riktlinjer. 

2. Utbetalning av partistöd 2019 ska ske till samtliga partier som är 
representerade i kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun. 

Sammanfattning 
I kommunallagens 2 kap § 9 - 12 är reglerna för kommunalt partistöd 
fastställda. Dessa regler ändrades i februari 2014 och gäller för kommuner 
och landsting. Kommunfullmäktige beslutade 29 september 2014 § 49 om 
formerna för partistödet i Ödeshögs kommun.  

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 
visar att partistödet har använts för det ändamål som anges 2 kap. 9 § första 
stycket kommunallagen. Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  

Enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen ska redovisningen avse 
perioden 1 januari-31 december och ges in till kommunfullmäktige senast 
sex månader efter redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren (det vill 
säga partiet) utsedd särskild granskare ska granska om redovisningen ger en 
rättvisande bild av hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens 
rapport över granskningen ska bifogas redovisningen.  

I Ödeshögs kommun betalas partistöd ut årligen i förskott under januari 
månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och 
granskningsrapport enligt 2 kap. 11 § andra stycket kommunallagen inte 
lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven tid utbetalas inget stöd för 
nästkommande år.  

Kommunfullmäktiges partier har nu lämnat in redovisning för mottaget 
partistöd. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-05-07 

Partiernas redovisningar 

 

----- 

Beslutet skickas till 
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Samtliga gruppledare 
Ekonomikontoret 
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§ 44 Dnr 2018/00140 -040 

Delgivning - Årsstämma i Kommunhus AB 2018 
avseende verksamhetsår 2017 

Sammanfattning 
På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handlingar: 

Protokoll från årsstämmor samt årsredovisningar inkluderande 
revisionsberättelse för de kommunala bolagen. 

    

 

----- 
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§ 45 Dnr 2018/00179 -009 

Inkommet medborgarförslag - Större lekplats riktad till 
äldre barn och ungdomar 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att en större lekplats 
riktad till äldre barn och ungdomar ska uppföras. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Större lekplats riktad till äldre barn och ungdomar 

 

----- 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 46 Dnr 2018/00114 -009 

Inkommet medborgarförslag - Bygg ett kommunhus 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen för beredning och beslut. 

Sammanfattning 
Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen bygger ett 
kommunhus. 

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag - Bygg ett kommunhus 

 

----- 

Beslutet skickas till 
Förslagsställaren 
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§ 47 Dnr 2018/00081 -111 

Val av ordförande i revisionen efter Arne Arvidsson (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 
• Alexander Gideskog (M) utses till ordförande i kommunrevisionen. 

Sammanfattning 
Arne Arvidsson (S) har avsagt sig sitt uppdrag som ordförande i 
kommunrevisionen.  

    

 

----- 

Beslutet skickas till 
Alexander Gideskog (M) 
Kommunrevisorerna 
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