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§ 113 Dnr 2018/00269  

Årsredovisning 2018 - Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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.    

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsredovisningen överlämnas till revisorerna för granskning. 

 

Sammanfattning av ärendet 

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 

Beslutsunderlag 

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

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-22   

KS § 91/19 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 114 Dnr 2019/00112  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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 av ärendet 

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 

Teknik- och näringslivsförvaltningens 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 

 

----- 
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§ 115 Dnr 2019/00093 049 

Svar på remiss - Lite mer lika. Översyn av 
kostnadsutjämningen för kommuner och landsting 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ödeshögs kommun ställer sig bakom SmåKoms yttrande daterat 

2019-03-21   

 

Sammanfattning av ärendet 

Regeringen beslutade den 3 november 2016 att tillkalla en särskild utredare 

med uppgift att göra en översyn av systemet för kostnadsutjämning för 

kommuner och landsting. Utredningen har antagit namnet 

Kostnadsutjämningsutredningen (Fi 2016:12). Ödeshögs kommun har beretts 

tillfälle att yttra sig över rubricerat betänkande som lämnats av 

Kostnadsutjämningsutredningen.   

Yttrandet ska vara kommit in till Finansdepartementet senast den 17 maj 

2019.  

Beslutsunderlag 

SmåKom. Yttrande: Lite mer lika, SOU 2018:74 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-28  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Finansdepartementet 
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§ 116 Dnr 2018/00112  

Beslut om samråd - Översiktsplan för Ödeshögs 
kommun 2020 

Kommunstyrelsens beslut 

 Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen får i uppdrag att 

färdigställa handlingarna av den digitala översiktsplanen och skicka 

ut förslaget på samråd 26 april till och med 31 augusti 2019.    

 

Sammanfattning av ärendet 

I juni 2017 beslutade kommunfullmäktige att godkänna 

aktualitetsprövningen av översiktsplaner i Ödeshögs kommun. Samtidigt 

beslutades att ett inledande arbete skulle påbörjas för att ta fram en ny 

kommunomfattande översiktsplan. I maj 2018 antog kommunstyrelsen en 

projektplan och sedan dess har arbetet fortskridit i enlighet med planen. 

Styrgrupp för arbetet är kommunstyrelsen tillsammans med miljö- och 

byggnämndens presidium. Hur processen med arbetet har fortskridit samt 

delar av innehållet har presenterats för styrgruppen vid sex tillfällen under 

hösten och vintern 2018/19. 

Under ett samråd presenteras ett första förslag på ny översiktsplan. Samrådet 

är till för att samla information och fånga upp synpunkter i ett tidigt skede av 

processen. Förslaget kommer därför att skickas ut till länsstyrelsen, berörda 

kommuner, regionala organ, kommunens medborgare samt andra 

myndigheter och sammanslutningar som ges möjlighet att lämna synpunkter. 

De inkomna synpunkterna kommer sedan sammanställs i en 

samrådsredogörelse. Ofta kommer många goda idéer fram som leder till att 

man ändrar planförslaget. Det första planförslaget är inte helt klart i alla 

delar då det inom vissa områden pågår utredningar. Utifrån dessa kommer 

förslaget också att kompletteras inför nästa steg i processen som är 

Utställning. 

Förslaget till ny översiktsplan för Ödeshög är digitalt och nås på kommunens 

hemsida. Översiktsplanen kommer också finnas möjlig att ta del av som ett 

samlat textdokument. En kortversion i papper med de övergripande 
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strategierna och viktigaste viljeinriktningarna kommer också att tas fram till 

samrådet. Under samrådstiden kommer tjänstepersoner och förtroendevalda 

vid ett antal tillfällen finnas tillgängliga för att svara på frågor om 

planförslaget.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26  

KS § 86/19 

 

----- 
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§ 117 Dnr 2019/00026  

Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 
2019-2023 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslag till bostadsförsörjningsprogram, daterat 2019-03-26, sänds ut 

på remiss. Remissvar ska inkomma till kommunstyrelsen senast 

2019-06-30.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

varje kommun genom riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av 

kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna 

för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 

kommunfullmäktige.  

Riktlinjerna ska minst innehålla följande uppgifter: 

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  

Hur kommunen har tagit hänsyn till relevanta nationella och regionala mål, 

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna i programmet ska särskilt grundas på en analys av den 

demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 

särskilda grupper och marknadsförutsättningar. 

Vid planeringen av bostadsförsörjningen ska kommunen samråda med 

berörda kommuner och ge länsstyrelsen, aktören med ansvar för regionalt 

tillväxtarbete i länet och andra regionala organ tillfälle att yttra sig. Remissen 

skickas därför ut till Länsstyrelsen Östergötland, Region Östergötland, 

grannkommuner och inom Ödeshögs kommun internt.   
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Beslutsunderlag 

Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 2019-2023, daterad 

2019-03-26 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-03-26   

KS § 87/19 

 

----- 
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§ 118 Dnr 2019/00137 026 

Information - Arbetsmiljö och delegation av 
arbetsmiljöuppgifter 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Under våren 2019 avser Arbetsmiljöverket informera politiker inom 

kommunal verksamhet om det arbetsmiljöansvar som ingår i uppdraget. 

Undertecknad avser ge en kort genomgång av begreppet arbetsmiljö och 

delegation. Det är obligatoriskt att det finns en skriftlig fördelning och ett 

tydliggörande hur ansvarsfördelningen av arbetsmiljöuppgifter ser ut.  

Beslutsunderlag 

KS § 88/19 

Skriften från Sveriges kommuner och landsting ”Så klarar du 

arbetsmiljöansvaret” 

Arbetsmiljöpolicy 

Arbetsmiljöplan 
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§ 119 Dnr 2017/00277  

Instruktion för kommunchefen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Instruktion för kommunchefen och dennes uppdrag godkänns.      

2. Kommunchefens titel ändras till kommundirektör.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Under slutet av 2018 och början av 2019 så har ett arbete genomförts för att 

färdigställa en instruktion till kommunchefen vilken bland annat tydliggör 

övergripande ansvarsområde, viktiga gränssnitt samt strategisk riktning för 

verksamheten.  

Den nya kommunallagen som trädde i kraft 1 januari 2018, 2017;725 7 kap 

2§ anger att det ska finnas en instruktion för kommundirektören som är hela 

styrelsens instruktion till denne. Instruktionen ska ange hur 

kommundirektören leder förvaltningen under styrelsen samt övriga 

arbetsuppgifter. Många kommuner har valt att ändra titel från kommunchef 

till kommundirektör eftersom det är den titeln som används i den nya 

kommunallagen. 

 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD), Jonas Andersson (M) och Anders Karlsson (S): 

Kommunchefens titel ändras till kommundirektör.  

Beslutsunderlag 

KS § 90/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Instruktion för kommunchefen 

 

----- 
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Beslutet ska skickas till 

Personalenheten 
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§ 120 Dnr 2018/00326 511 

Svar på motion - Ändring av gångfartsområde 
Hästholmens hamn 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen om ändring av gångfartsområde i Hästholmens hamn 

avslås.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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. Kommunledningsförvaltningen 

föreslår därför att motionen avslås.   

Beslutsunderlag 

Miljö- och byggnämndens beslut § 11/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-13   

KS § 92/19 

 

----- 
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§ 121 Dnr 2018/00127 826 

Svar på motion - Om hybridgräsplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen om hybridgräsplan avslås.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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.    

Jäv 

Jonas Andersson (M) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 

jäv.      

Beslutsunderlag 

Motion om hybridgräs 

Kultur- och fritidsnämndens yttrande 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-26   

 

----- 
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§ 122 Dnr 2019/00142  

Årsredovisning av Ödeshögs kommuns arbete i 
enlighet med Lagen om skydd mot olyckor 

Kommunstyrelsens beslut 

 Årsredovisningen av kommunens arbete i enlighet med lagen om 

skydd mot olyckor godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt Länsstyrelsen 

hemställer årligen om en årsredovisning.  

Beslutsunderlag 

Årsuppföljning 2018- kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot 

olyckor (LSO)   

 

----- 
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§ 123 Dnr 2019/00096 880 

Förlängning av biblioteksplan 2017 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Befintlig biblioteksplan från 2017 förlängs att gälla under 2019.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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   

 

----- 
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§ 124 Dnr 2019/00034  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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. 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen uppmanar till stor restriktivitet gällande 

medelsanvändningen för hela den kommunala organisationen. 

2. Tjänstetillsättningar beslutas av förvaltningschef eller i undantagsfall 

enligt dennes anvisningar. 

3. Deltagande i kurser och konferenser beslutas av förvaltningschef. 

4. Kommunstyrelsen ska besluta om igångsättningstillstånd för 

investeringar över 200 000 kronor. Detta gäller inte så kallade 

komponentsavskrivningar 

5. Nämnd ska innan den fattar beslut klargöra att det finns finansiering 

till den beslutade åtgärden.     
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Sammanfattning av ärendet 

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 KF i samband 

med delårsbokslutet.  

Redovisningsräkningen från skatteverket visar på att de preliminära 

skatteintäkterna avviker från budgeterat med 8,4 mnkr. Detta är ett 

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  

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  (redovisning för 

planeringsberedningen 7 mars 2019)   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder och bolag 
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§ 125 Dnr 2018/00368 005 

Svar på medborgarförslag - Inför porrfilter i 
kommunens nätverk 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Medborgarförslaget bifalls. 

2. De filter för olämpligt material som finns i det administrativa nätet 

ska tillämpas för alla nätverk som Ödeshögs kommun ansvarar för.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit med där det föreslås införande av 

porrfilter i kommunen nätverk. Det finns redan idag filter för olämpligt 

material i kommunens administrativa nät. Det nätverk som kommunen via 

ITSAM tillhandahåller för läsplattor, mobiltelefoner etc, det så kallade mdm-

nätet, som finns att tillgå i nära anslutning till kommunala byggnader har inte 

idag samma typ av filter. Kommunledningsförvaltningen anser att det är 

positivt om samma filter används för alla nät som kommunen tillhandahåller 

varför medborgarförslaget bör bifallas.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningen tjänsteskrivelse 2019-03-20   

Medborgarförslag - Inför porrfilter i kommunens nätverk 

KF § 1/19 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 

ITSAM 
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§ 126 Dnr 2019/00124  

Redovisning av obesvarade motioner 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Redovisningen godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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   

 

----- 
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§ 127 Dnr 2019/00125  

Redovisning av medborgarförslag 2019 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Redovisningen godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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   

 

----- 
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§ 128 Dnr 2018/00358 049 

Internkontrollrapport/planer för 2018 - 
Kommunövergripande 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Den kommunövergripande rapporten över utförd internkontroll 

godkänns. 

2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att återkomma med förslag på 

reviderat reglemente för internkontroll.   

 

Sammanfattning av ärendet 

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   

 

----- 
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§ 129 Dnr 2018/00082 439 

Redovisning av Länsstyrelsen Jönköpings yttrande - 
Ansökan om bearbetningskoncession enligt 
minerallagen, för Norra Kärr K nr 1 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande för 

Länsstyrelsen Jönköpings yttrande.  

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen Jönköpings yttrande  

 

----- 
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§ 130 Dnr 2019/00085  

Återrapportering från ägardialog mellan Kommunhus 
AB och Ödeshögsbostäder AB - Utveckling i 
Hästholmens hamn 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ordförande som även är ordförande i Ödeshögs 

kommunhus AB:s styrelse redogör för den ägardialog som genomfördes 15 

mars 2019 mellan Ödeshögs kommunhus AB och Ödeshögsbostäder AB. 

Ägardialogen genomfördes med anledning av att PEAB beslutat att inte 

genomföra den planerade byggnationen som finns i i Hästholmens hamn.  

Ödeshögs kommunhus AB har beslutat bilda en styrgrupp med 

representanter från Ödeshögs kommunhus AB, Kommunstyrelsen, 

Ödeshögsbostäder och miljö- och byggnämnden. Styrgruppens ansvar är att 

rapportera till kommunstyrelsen.  

Ödeshögs kommunhus AB har även beslutat bilda en projektgrupp.  

Beslutsunderlag 

Anteckningar från ägardialog 15 mars 2019      

 

----- 
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§ 131 Dnr 2019/00111 040 

Årsstämma 24 april 2019 med Kommunhus AB - Val av 
ombud samt instruktion 

Kommunstyrelsens beslut 

 Instruktion till ombudet vid årsstämma: 

Rösta för att, under förutsättning att bolagets revisorer inte har något 

att erinra, fastställa resultat och balansräkning samt att lämna 

styrelsen och VD ansvarsfrihet. 

 

Rösta för att disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag. 

 

Vid val av lekmannarevisorer rösta för Kommunrevisionens förslag 

att utse Alexander Gideskog och Michael Cornell som revisor samt 

Åke Johansson (ÖP) och Gunilla Mikaelsson (KD) som ersättare i 

Kommunhus AB. 

 

I övrigt rösta enligt styrelsens förslag.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommunhus AB har årsstämma den 24 april 2019. 

Kommunfullmäktige har valt dess ordförande Jonny Ståhl (C) till ombud. 

Inför årsstämman ska kommunstyrelsen ge ombudet instruktioner.   

Beslutsunderlag 

Ödeshögs Kommunhus AB – ÅRV 2018   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ombudet 
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§ 132 Dnr 2019/00017  

Föreningsstämma 11 april 2019 med Kommuninvest - 
Instruktion till ombud 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Följande instruktion ges till ombudet för föreningsstämman 2019-04-

11: 

Tillstyrka förslag som överensstämmer med de formuleringar 

styrelsen respektive valberedningen i Kommuninvest ekonomisk 

förening lämnat i de ärenden som behandlas på den ordinarie 

föreningsstämman enligt bilagorna 1-20 i 

föreningsstämmohandlingarna. 

2. Marie Holstensson, ekonomichef utses till ersättare för Ödeshögs 

kommuns redan valda ombud.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest kallar till föreningsstämma 11 april 2019 i Stockholm.  

 

----- 
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§ 133 Dnr 2019/00031  

Rikskonferens 24-26 april 2019 med SmåKom - Val av 
ombud samt instruktion 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsen utser Annicki Oscarsson (KD) stämmoombud med 

Anders Karlsson (S) som ersättare till SmåKoms föreningsstämma 

2019. 

2. Kommunens stämmoombud i SmåKoms föreningsstämma ska – 

under förutsättning av revisorernas tillstyrkan - rösta för att 

årsstämman: 

fastställer årsredovisningen inklusive balans- och resultaträkningen 

för 2018 

beviljar ansvarsfrihet för styrelsens ledamöter för räkenskapsåret 

2018, 

föreslår och röstar för Jonni Harrius (KD) vid val av 

styrelseledamöter, 

godkänner eventuella förslag till val lekmannarevisor(er) samt 

suppleanter, som kan föreligga vid årsstämman,  

i övrigt godkänner förslag i ärenden, som ankommer på årsstämman 

enligt stadgarna, som kan komma att redovisas till föreningsstämman 

och som inte är av principiell karaktär.           

 

Sammanfattning av ärendet 

SmåKom kallar till föreningsstämma 24 april 2019. Kommunstyrelsen har 

att välja ett ombud till föreningsstämman samt att instruera ombudet hur det 

ska rösta på stämman.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-03-25   

 

----- 
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Beslutet ska skickas till 

Ombuden 

SmåKom 
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§ 134 Dnr 2019/00087  

Förbundsstämma 10 maj 2019 med 
Vätternvårdsförbundet - Val av ombud samt instruktion 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jonni Harrius (KD) utses till stämmombud och Charles Eriksson 

utses till ersättare.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vätternvårdsförbundet kallar till förbundsstämma 10 maj 2019.      

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonas Andersson (M): Charles Eriksson (ÖP) ska utses som stämmombud. 

Annicki Oscarsson (KD): Jonni Harrius (KD) ska utses till stämmombud och 

Charles Eriksson som ersättare.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) förslag.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ombuden 

Vätternvårdsförbundet 
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§ 135 Dnr 2019/00123 001 

Årsstämma 9 maj 2019 med Kommunassurans Syd 
Försäkrings AB - Val av ombud samt instruktion 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Lars Ekström utses till ombud på Kommunassurans Syd Försäkrings 

AB årsstämma. 

2. Kommunstyrelsens presidium får i delegation att utforma instruktion 

till ombudet.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB kallar till årsstämma 9 maj 2019 i 

Malmö. På dagens sammanträde informerar kommunchef Ingmar Unosson 

Vadstena kommun kommer att skicka Lars Ekström som ombud och är 

beredd att även företräda Ödeshögs kommun. 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsens presidium 

Lars Ekström 

Kommunassurans Syd Försäkrings AB 
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§ 136 Dnr 2018/00049 106 

Information - Regional utvecklingsstrategi (RUS) för 
Östergötland 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde informerar kommunstyrelsens ordförande Annicki 

Oscarsson (KD) och kommunchef Ingmar Unosson om arbetet med Regional 

utvecklingsstrategi (RUS) för Östergötland.  

Beslutsunderlag 

Bildspel om ny utvecklingsstrategi  

Inriktningsdirektiv 2018 

Inbjudan till temadagar 

KS § 112/19 

 

----- 
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