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Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 18-31 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Annicki Oscarsson (KD)  

 Justerare 

  

 Jonas Andersson (M)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 2019-01-30 

Datum då protokollet justerades  

Datum då tillkännagivandet 
publicerades  

Datum då publiceringen av 
tillkännagivandet upphör  

Förvaring av protokollet Protokollet finns tillgängligt på Kommunkontoret, Stora Torget 3 i Ödeshög 
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare 
 
 

Annicki Oscarsson (KD), ordförande 
Anders Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Andersson (M), 2:e vice ordförande 
Lennart Åberg (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Annika Sundholm (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Roger Silfver (C) 
Johan Tegnert (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare Evelina Stillersson (S) 
Pär Svenningsson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Åse Wännerstam (C) 
Kersin Slatte (M) 
Mikael Eriksson (SD) 
Baharan Raoufi-Kvist (FI) 
 

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
 

Övriga Jonny Ståhl (C), kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 18 Dnr 2018/00375  

Samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande 
och brottsförebyggande arbete i Östergötland 2019-
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

 Förslag till samverkansöverenskommelse för trygghetsskapande och 

brottsförebyggande arbete 2019-2022 antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Lokalpolisområde Motala har tagit fram ett förslag på en 

samverkansöverenskommelse med Ödeshög kommun. Detta för att ha en 

fortsatt samverkan för att effektivisera det brottsförebyggande och 

trygghetsskapande arbetet i kommunen. Samverkan enligt denna 

överenskommelse innebär att parterna gemensamt planerar och genomför 

åtgärder som har sin grund i gemensamma utgångspunkter, syften och mål. 

Det övergripande målet för det trygghetsskapande och brottsförebyggande 

arbete är att öka tryggheten och minska brottsligheten i kommunen.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Roger Silfver (C): Bifall till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Förslag på samverkansöverenskommelse 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2018-01-08 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichefen 
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§ 19 Dnr 2019/00005 005 

Revidering av anslutningsavgiften till Ödeshögs 
kommuns fibernät 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anslutningsavgiften till Ödeshögs kommuns fibernät är 15 000 

kronor inklusive moms från och med 2019-05-01.  

2. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med 

information till kommuninvånarna om ändringen av 

anslutningsavgiften.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommun äger ett bredbandsnät inom kommunen som består av 

fiber. Nätet byggs med kommunala, statliga och EU-medel samt 

anslutningsavgifter. Utbyggnad, underhåll och drift av nätet ska bekostas av 

anslutningsavgifter och månatliga nätavgifter. I anslutningsavgiften ingår allt 

material som behövs för en passiv fiberanslutning, blåsning och svetsning av 

fiber till fastigheten, inmätning och dokumentation samt framtida underhåll 

av nätet.  

På uppdrag av kommunen ansvarar Kommunalförbundet ITSAM för 

utbyggnaden av nätet, anslutning av nya kunder samt drift och förvaltning av 

nätet. År 2019 tar ITSAM ut en standardavgift på ca 13 000 kronor inklusive 

moms per anslutning av kommunen vid återetableringar från tomtgräns fram 

till huset, exkl. grävning. Den kommunala anslutningsavgiften bör därför 

uppdateras till en mer aktuell avgift som täcker ITSAM:s standardavgift och 

som gör att kommunen ska kunna fortsätta utveckla nätet. Förslaget är att 

anslutningsavgiften till Ödeshögs kommuns fibernät är 15 000 kronor 

inklusive moms från och med 2019-05-01.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anders Karlsson (S), Annicki Oscarsson (KD) och Charles Eriksson (ÖP): 

Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att gå ut med information till 

kommuninvånarna om ändringen av anslutningsavgiften.  
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Beslutsunderlag 

Förslag på anslutningsavgift till Ödeshögs kommuns fibernät 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-09 

KF § 63/14.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunikatören 

Ekonomichefen 
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§ 20 Dnr 2016/00215 005 

Avgifter för svartfiberuthyrning i Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Föreslagna avgifter gällande svartfiberuthyrning antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunalförbundet ITSAM:s direktion beslutade vid sitt sammanträde den 

2 juni 2016 att godkänna ett upplägg där ITSAM svarar för uthyrning av 

svartfiber på uppdrag av de medlemskommuner som så önskar. Bakgrunden 

är att förfrågan om hyra av fiberförbindelse regelbundet kommer in till både 

kommunalförbundet ITSAM och kommunerna. Framförallt är det företag 

som vill hyra fiber för en definierad sträcka i syfte att t.ex. stärka den egna 

IT-driftsäkerheten. Fördelen för kommunerna (nätägaren) är att eventuell 

ledig kapacitet i fibernätet kan ge intäkter och därigenom avkastning på 

tidigare gjorda investeringar. Förslaget med svarfiberhyra har även lyfts i 

den av Knowit AB genomförda utredningen avseende kommunalförbundet 

ITSAM:s formella uppdrag.  

ITSAM har genomfört en förberedande utredning och tagit fram förslag till 

hyresavtal, och avgifter samt en metodik för offerthantering. Utifrån det 

arbete som hittills lagts ned är det kommunalförbundets önskan att separata 

tilläggsavtal tecknas mellan ITSAM och respektive kommun vid varje 

enskilt uthyrningstillfälle. Förfarandet möjliggör en hantering utifrån 

kommunernas specifika önskemål och villkor som ska gälla för uthyrningen.  

Föreslagna avgifter är baserade på en prismodell för jämförbara kommuner 

samt en översiktlig jämförelse vad gäller priser på marknaden i övrigt. 

Avgiften i sig varierar med kostnaden för avtalets upprättande 

(uppstartskostnad), hur lång sträcka som omfattas, antalet extra fiberpar samt 

val av servicenivå (SLA- ”Service Level Agreement”) vilket reglerar 

garantitiden vid eventuella driftsavbrott. I dagsläget kan ITSAM bara 

erbjuda en servicenivå baserad på att fel avhjälps mellan klockan 08-17 

vardagar.  
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Beslutsunderlag 

Protokoll från ITSAM:s direktion, daterat 2016-06-02. 

Uthyrning svartfiber – förfarande. 

Förslag på avgifter gällande svartfiberuthyrning 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-01-09.  

 

----- 
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§ 21 Dnr 2018/00263  

Revidering av kommunstyrelsens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till revidering av kommunstyrelsens reglemente antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag till reviderat 

reglemente för kommunstyrelsen. Förslaget bygger på det förslag till 

reglemente som Sveriges kommuner och landsting (SKL) tog fram 2018. 

Reglemente reglerar kommunstyrelsen verksamhet och uppgifter.  

Beslutsunderlag 

Förslag till reviderat reglemente för kommunstyrelsen 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 

 

----- 
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§ 22 Dnr 2018/00380 003 

Revidering av barn- och utbildningsnämndens 
reglemente - 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Barn- och utbildningsnämndens förslag till reglemente godkänns.    

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen beslutade i april 2018 att göra en översyn av den politiska 

organisationen inför den nya mandatperioden. Resultatet av utredningen blev 

att nämndernas utskott skulle tas bort som beredande organ. Med anledning 

av detta har barn- och utbildningsnämnden beslutat om ett förslag till nytt 

reglemente.   

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-22 

BUN § 88/18 

Barn- och utbildningsnämndens förslag till reglemente.   

BUN § 88/18 

Kultur- och fritidsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 
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§ 23 Dnr 2018/00349  

Arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 
2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till arbetsordning för kommunfullmäktige mandatperioden 

2019-2022 godkänns.   

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget 

yrkande.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag till revidering av 

kommunfullmäktiges arbetsordning. Från och med den 1 januari 2018 

började en ny kommunallag att gälla. Den nya kommunallagen innebär att en 

del justeringar behöver göras av kommunfullmäktiges arbetsordning. 

Begreppet ”kungörelse” tas bort i kommunallagen eftersom det uppfattas 

som svårbegripligt. Istället ska begreppet ”tillkännages” användas i de flesta 

sammanhang. När det gäller kungörelse till förtroendevalda ska detta ersättas 

med kallelse. Medborgarförslagen avskaffas 

I den av kommunfullmäktige beslutade kommunplanen för nuvarande 

mandatperiod framgår att möjligheten att lämna medborgarförslag ska tas 

bort, samt att ett system för e-förslag ska utredas. Kommunledningskontoret 

förslag till arbetsordning innehåller därför inte några regler för 

medborgarförslag  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Charles Eriksson (ÖP): Ej tjänstgörande ersättare ska ha yttranderätt i 

kommunfullmäktige. 

Roger Silfver (C), Jonny Harrius (KD), Anders Karlsson (S): Bifall till 

kommunledningsförvaltningens förslag till arbetsordning.  
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Beslutsgång 

Ordförande ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Roger Silfvers (C) med fleras förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-23 

Kommunledningsförvaltningens förslag till arbetsordning   

 

----- 
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§ 24 Dnr 2018/00161  

Planeringsdirektiv 2019 med plan för 2020-2021 - 
Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

 Planeringsdirektiv 2019-2021 för kommunstyrelsens 

verksamhetsområde, daterad 2019-01-29, antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har fattat beslut om planeringsdirektiv för kommunen i 

december 2018. Styrelsen och nämnderna ska utifrån detta fastställa 

planeringsdirektiv för 2019-2021. Planeringsdirektiven utgår från de 

preliminära direktiven som antogs av kommunstyrelsen i juni 2018.   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Roger Silfver (C), Anders Karlsson (S) och Annicki Oscarsson (KD): Bifall 

till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens planeringsdirektiv 2019-2021, daterad 2019-01-29   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichefen 
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§ 25 Dnr 2017/00224 829 

Svar på medborgarförslag - Bygg ett utegym 

Kommunstyrelsens beslut 

 Medborgarförslaget avslås.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har inkommit där det föreslås att kommunen ska 

anlägga ett utegym i Klockargårdsängen bredvid skateparken. 

Förslagsställaren menar att detta skulle förbättra folkhälsan i kommunen. 

Kultur- och fritidsnämnden har yttrat sig över förslaget. Nämnden menar att 

det finns utbud både vid Lysingskolan och vid Skidklubben som motsvarar 

förslaget. Därför föreslår kultur- och fritidsnämnden att förslaget avslås. 

Även kommunledningsförvaltningen föreslår att medborgarförslaget avslås 

de det inte finns pengar i årets budget för ett utegym. 

På dagens sammanträde informerar förvaltningschefen för teknik- och 

näringslivsförvaltningen Peter Kenell om driftskostnader för ett utegym samt 

att det inte finns möjlighet att använda sig av projektet ”Ökad sysselsättning 

i Ödeshög” för att bygga ett utegym.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens förvaltningschef tjänsteskrivelse 

2018-11-28 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KFN:s protokoll 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Förslagsställaren 
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§ 26 Dnr 2016/00314  

Återrapportering - Kommunövergripande 
lokalutredning 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2016-12-05 om att tillsätta en 

lokalutredning. 

Lokalutredningen är en pågående process där syftet är att öka kommunens 

förmåga till långsiktig planering av lokalinvesteringar. Lokalutredningens 

bedömningar kommer användas i samband med planeringsberedningens 

arbete inför kommande investeringsbudgetar. 

Inför planeringsberedningens arbete med investeringsbudget 2020-2022 

lämnas i bifogad promemoria en rapport om den antagna 

investeringsbudgetens påverkan på kommunens lokaler och vilka projekt 

som behöver hanteras i nästa planeringsomgång.  

Beslutsunderlag 

Promemoria, Lokalutredningen PM02 

 

----- 
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§ 27 Dnr 2018/00049 106 

Återrapportering - Regional utvecklingsstrategi (RUS) 
för Östergötland 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Region Östergötland ska i en gemensam process med regionens kommuner 

ta fram en ny regional utvecklingsstrategi, RUS. Under 2018 har 

underlagsmaterial arbetats fram inom ett antal sakområden. Under 2019 

kommer Regionen påbörja en dialogprocess. 

Under slutet av 2018 avrapporterade arbetsgruppen till styrgruppen, vilken är 

samrådet för strategiska frågor. Den rapporteringen översänds till 

kommunstyrelsen för kännedom. I materialet anges den tänkta tidsplanen 

vilken innebär att dialog med olika intressenter kommer inledas under första 

kvartalet 2019.  

Beslutsunderlag 

RUS presentationsmaterial kommunerna 

RUS avrapportering styrgrupp 20181026 

 

----- 
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§ 28 Dnr 2017/00307 759 

Revidering av projektplan - Ökad Sysselsättning i 
Ödeshög 

Kommunstyrelsens beslut 

 Reviderad projektplan för projektet Ökad sysselsättning antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Projektet Ökad sysselsättning i Ödeshög har pågått under ett års tid. 

Projektet ska avslutas årsskiftet 2019/2020. Då ett samlat arbetssätt inom 

arbetsmarknadsområdet hittills visat sig lyckat bör projektet ges ett tydligt 

uppdrag att utreda hur arbetsmarknadsfrågorna ska hanteras i organisationen 

efter projekttidens utgång. 

Förslag finns att fortsatt ha ett samlat arbetssätt genom bildande av en 

organisatorisk enhet. Det behöver utredas ett antal frågeställningar innan en 

sådan kan bildas varför projektet bör ges ett förtydligat uppdrag att utreda 

förutsättningarna för detta.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-09 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Rapport – Ökad sysselsättning, dec 2018 

Projektledarens underlag 2018-12-12 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 
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§ 29 Dnr 2018/00377  

Närvarorätt på kommunstyrelsens sammanträden 2019-
2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. I kommunchefens och kommunsekreterarens anställningar ingår att 

inställa sig på kommunstyrelsens sammanträden.  

2. Övriga anställda deltar för att lämna upplysningar i ärenden som 

berör deras respektive verksamhet. Detta gäller även personer som 

utan att vara anställda kallas till sammanträdet för att redogöra för ett 

ärende eller för att delta i behandlingen av ett ärende.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Huvudregeln för deltagande på kommunstyrelsens sammanträden är att 

kommunstyrelsen beslutar med enkel majoritet i vilken utsträckning den som 

infinner sig på sammanträdet ska få närvara. Kommunstyrelsen kan besluta 

om generella undantag för detta. Under mandatperioden 2019-2022 föreslås 

nedanstående undantag. 

I kommunchefens och kommunsekreterarens anställningar ingår att inställa 

sig på kommunstyrelsens sammanträden. Övriga anställda deltar för att 

lämna upplysningar i ärenden som berör deras respektive verksamhet. Detta 

gäller även personer som utan att vara anställda kallas till sammanträdet för 

att redogöra för ett ärende eller för att delta i behandlingen av ett ärende.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonas Andersson (M): Bifall till förslaget.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-08 

 

----- 
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§ 30 Dnr 2018/00367 005 

Svar på granskningsrapport - Granskning av IT-
Säkerhet 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunledningsförvaltningens svar på granskningsrapport IT-

säkerhet överlämnas till kommunens revisorer samt 

kommunfullmäktige som kommunstyrelsens eget.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har gett kommunens revisionsbolag, pwc, i uppdrag 

att granska kommunens arbete med IT-säkerhetsfrågor. Granskningen har 

utförts under hösten 2018 och revisonen lämnade en rapport i december 

2018. Revisionen har begärt kommunstyrelsens synpunkter på rapporten. 

Synpunkterna ska också skickas till Kommunfullmäktige för kännedom.  

Beslutsunderlag 

Granskning av IT-säkerhet 

Rapport – Granskning av IT-säkerhet 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunrevisionen (+ yttrande) 

ITSAM (+ yttrande) 

Kommunfullmäktige (+ yttrande) 
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§ 31 Dnr 2019/00007  

Val av ledamot och ersättare i Integrationsrådet i 
Östergötland 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Annicki Oscarsson (KD) utses till ledamot i Integrationsrådet i 

Östergötland. 

2. Anders Karlsson (S) utses till ersättare i Integrationsrådet i 

Östergötland.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Integrationsrådet i Östergötland arbetar för att länets kommuner tillsammans 

med Migrationsverket, Arbetsförmedlingen, Region Östergötland och 

Länsstyrelsen ska kunna komma överens om riktning i det regionala arbetet 

för integration och inkludering och syftar till att skapa samordning och 

synergieffekter. Sammansättningen i rådet bygger på deltagande av politiska 

representanter med mandat från sin kommun respektive region att arbeta 

med långsiktiga utvecklingsfrågor. Migrationsverket och 

Arbetsförmedlingen representeras av ledande tjänsteperson i respektive 

organisation. Varje samverkande part nominerar en ordinarie ledamot och en 

ersättare.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Beslutsunderlag 

Länsstyrelsen Östergötlands skrivelse 2018-11-16 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen 

 


