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Plats och tid Lysingsskolans matsal, Ödeshög, kl 19:00-22:50 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Anders Karlsson (S) och Hans Ström (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 113-147 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
  

 Jonny Ståhl (C)  

 Justerare 
  

 Anders Karlsson (S) Hans Ström (SD)  
 
 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-12-09 

Datum då anslaget sätts upp 2020-12-16 Datum då anslaget tas ned 2020-01-01 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
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Närvarolista 
Beslutande  

Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare 
 

Jonny Ståhl (C) 
Annika Sundholm (S) 
Charles Eriksson (ÖP) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Barbro Landstedt (KD) tjänstgör för Lennart Åberg (KD) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Christina Bruhno (KD) tjänstgör för Gunilla Christensen (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Jonny Stålknapp (KD) tjänstgör för Chatrin Rydberg (KD) 
Benny Nilsson (S) tjänstgör för Johan Kollberg (S) 
Peter Frejhagen (S) 
Anders Karlsson (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Lisbet Antonsson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Marianne Bremer (C) 
Samuel Stenstrand (C) 
Jonas Andersson (M) 
Stig Widell (M) tjänstgör för Kerstin Slatte (M) 
John Widegren (M) 
Teodor Johansson (M) tjänstgör för Betty Malmberg (M)  
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Mikael Eriksson (SD) 
Hans Ström (SD) tjänstgör för Tommy Andersson (SD) 
Karin Langhard (MP) 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
Filip Kronhed, administrativ chef § 118 
Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef § 118 

  

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
3(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

Ärendelista 
§ 113 Dnr 2019/00359 -600 6 

Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden angående 
hedersrelaterat våld och förtyck bland elever i för- och grundskolan .. 6 

§ 114 Dnr 2019/00357 -437 7 
Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande om 
kommunens mellanlagring av massor i gamla grustäkten vid norra 
infarten till Ödeshög ........................................................................... 7 

§ 115 Dnr 2019/00352 -346 8 
Revidering av avgifter för serveringstillstånd, försäljning av folköl, 
tobak, vissa receptfria läkemedel, samt e-cigaretter och 
påfyllningsbehållare ........................................................................... 8 

§ 116 Dnr 2019/00368 -346 10 
Revidering av timtaxa för tillsyn enligt livsmedelslagstiftningen ........ 10 

§ 117 Dnr 2019/00369 -346 11 
Revidering av timtaxa för prövning och tillsyn enligt miljöbalken ...... 11 

§ 118 Dnr 2019/00038 -003 13 
Redovisning av uppdrag - Plan för uppstart och genomförande av ett 
visions- och värdegrundsarbete ....................................................... 13 

§ 119 Dnr 2019/00040 -000 16 
Redovisning av uppdrag - Plan för Ödeshögs kommuns arbete med 
Agenda 2030 ................................................................................... 16 

§ 120 Dnr 2019/00292 -001 18 
Redovisning av uppdrag - Utredning av barnomsorg på obekväm 
arbetstid (nattis) ............................................................................... 18 

§ 121 Dnr 2019/00231 -001 20 
Avskaffande av kultur- och fritidsnämnden samt entledigande av 
ledamöter och ersättare ................................................................... 20 

§ 122 Dnr 2019/00364 -001 22 
Fördelning av ansvar för kultur- och fritidsfrågor samt byte av namn 
på miljö- och byggnämnden ............................................................. 22 

§ 123 Dnr 2019/00361 -290 24 
Nedläggning av fritidshem i Boet ...................................................... 24 

§ 124 Dnr 2019/00320 -003 26 
Attestreglemente med tillämpning .................................................... 26 

§ 125 Dnr 2019/00407 -111 27 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige - Cathrine 
Rydberg (KD) ................................................................................... 27 

§ 126 Dnr 2019/00411 -111 28 
Avsägelse av politiska uppdrag - Roger Silfver (C) .......................... 28 

§ 127 Dnr 2019/00432 - 29 
Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Roger Silfver (C)................ 29 

§ 128 Dnr 2019/00433 - 30 
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Val av ledamot i Ödeshög Kommunhus AB efter Roger Silfver (C) .. 30 
§ 129 Dnr 2019/00435 - 31 

Val av ersättare i Ödeshög Kommunhus AB efter Karl-Gustav 
Johansson (C).................................................................................. 31 

§ 130 Dnr 2019/00434 - 32 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Gustav Johansson 
(C).................................................................................................... 32 

§ 131 Dnr 2019/00418 -111 33 
Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden - Elisabet Nilsson (C) ....................................... 33 

§ 132 Dnr 2019/00436 - 34 
Val av ledamot och vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
efter Elisabet Nilsson (C) ................................................................. 34 

§ 133 Dnr 2019/00420 -111 35 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden - Per-
Arne Hagby (C) ................................................................................ 35 

§ 134 Dnr 2019/00437 - 36 
Val av ledamot i miljö- och byggnämnden efter  Per-Arne Hagby 
(C).................................................................................................... 36 

§ 135 Dnr 2019/00421 -111 37 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden - 
Peter Olofsson (KD) ......................................................................... 37 

§ 136 Dnr 2019/00438 - 38 
Val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Peter Olofsson 
(KD) ................................................................................................. 38 

§ 137 Dnr 2019/00422 -111 39 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunstyrelsen - Gunilla 
Christensen (KD) ............................................................................. 39 

§ 138 Dnr 2019/00439 - 40 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Gunilla Christensen (KD) . 40 

§ 139 Dnr 2019/00423 -111 41 
Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och byggnämnden - 
Mattias Petersson (KD) .................................................................... 41 

§ 140 Dnr 2019/00440 - 42 
Val av ledamot i miljö- och byggnämnden efter Mattias Petersson 
(KD) ................................................................................................. 42 

§ 141 Dnr 2019/00424 -111 43 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden - 
Jonny Stålknapp (KD) ...................................................................... 43 

§ 142 Dnr 2019/00441 - 44 
Val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Jonny Stålknapp 
(KD) ................................................................................................. 44 

§ 143 Dnr 2019/00425 -111 45 
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Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen - Robert 
Wahlström (KD) ............................................................................... 45 

§ 144 Dnr 2019/00442 - 46 
Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Robert Wahlström (KD) ..... 46 

§ 145 Dnr 2019/00427 -111 47 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och byggnämnden - Ulf 
Lundstedt (C) ................................................................................... 47 

§ 146 Dnr 2019/00443 - 48 
Val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Ulf Lundstedt (C) ... 48 

§ 147 Dnr 2019/00444 - 49 
Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Hans Blomberg (KD) ........ 49 
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§ 113 Dnr 2019/00359 -600 

Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 
angående hedersrelaterat våld och förtyck bland elever 
i för- och grundskolan 

Sammanfattning 
Teodor Johansson (M) har inkommit med en fråga angående hedersrelaterat 
våld och förtyck bland elever i för- och grundskolan. På dagens 
sammanträde svarar Robert Wahlström (KD), ordföranden i barn- och 
utbildningsnämnden på frågan. 

Beslutsunderlag 
Fråga till ordförande i barn- och utbildningsnämnden 

 
----- 
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§ 114 Dnr 2019/00357 -437 

Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande 
om kommunens mellanlagring av massor i gamla 
grustäkten vid norra infarten till Ödeshög 

Sammanfattning 
Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en interpellation om kommunens 
mellanlagring av massor i gamla grustäkten vid norra infarten till Ödeshög. 
På dagens sammanträde svarar Jonni Harrius (KD) ordföranden i miljö- och 
byggnämnden på interpellationen. 

Beslutsunderlag 
Interpellation till miljö- och byggnämndens ordförande  

Miljö- och byggnämndens ordförande svar på interpellation 
 

----- 
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§ 115 Dnr 2019/00352 -346 

Revidering av avgifter för serveringstillstånd, 
försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria läkemedel, 
samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Socialnämndens förslag till revidering av avgifter för 

serveringstillstånd, försäljning av folköl, tobak, vissa receptfria 
läkemedel samt e-cigaretter och påfyllningsbehållare godkänns med 
ändringen att avgiften för tillfälligt serveringstillstånd ska vara fyra 
procent av prisbasbeloppet.  

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jonas Andersson (M), Stig Widell (M), John Widegren (M) och Teodor 
Johansson (M) reserverar sig mot beslutet till förmån för Jonas 
Anderssons (M) förslag. 

Sammanfattning 
Socialnämnden ansvarar för att fullgöra uppgifter enligt alkohollagen, lag 
om tobak och liknande produkter, samt lag om försäljning av vissa receptfria 
läkemedel. Nämnden ska pröva de ansökningar om tillstånd som inkommer 
och utöva tillsyn över dessa verksamheter. Kommunen får ta ut 
prövningsavgift och tillsynsavgift för att täcka kostnader för verksamheten. 
Socialnämnden har nu lämnat ett förslag till revidering av dessa avgifter. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Michael Ernst (FI): Begreppet "prisbasbelopp" ska kompletteras med aktuellt 
prisbasbelopp.  
Jonas Andersson (M): Bifall till socialnämndens förslag. 

Peter Frejhagen (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag, avslag till Michael 
Ernsts (FI) tilläggsförslag. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer kommunstyrelsens förslag mot socialnämndens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. Ordföranden ställer sedan avslag mot bifall på Michael Ernsts (FI) 
tilläggsförslag och finner att kommunfullmäktige beslutar avslå förslaget. 
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Beslutsunderlag 
Socialnämndens förslag till avgifter   
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Nuvarande avgifter 
KS § 333/19 

 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Socialnämnden 
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§ 116 Dnr 2019/00368 -346 

Revidering av timtaxa för tillsyn enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen antas. 

2. Taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.  

Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden är den kontrollmyndighet i Ödeshögs kommun 
som genomför kontroll enligt livsmedels- och foderlagstiftningen. Offentlig 
kontroll ska vara riskbaserad, effektiv och ändamålsenlig. 

För att säkerställa kontrollen av efterlevnaden av livsmedels- och 
foderlagstiftningen, ska kontrollmyndighetens kostnader för offentlig 
kontroll av livsmedelsanläggningar täckas av en fast årlig kontrollavgift. 
Förutom fast årlig kontrollavgift, tas även avgift ut för extra kontroller, d v s 
kontroller som genomförs utöver den offentliga kontrollen. Beräkning av 
föreslagen timtaxa har skett genom beräkningsmodeller och vägledning från 
Sveriges kommuner och landsting (SKL). 
Föreslagen taxa att gälla från 1 januari 2020 är 1050 kronor/timme för årlig 
kontrollavgift och 950 kronor/timme för extra offentlig kontroll.  

Beslutsunderlag 
KS § 348/19 
MBN  § 105/19 

Förslag på reviderad taxa för kontroll enligt livsmedel- och 
foderlagstiftningen 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11 
 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 117 Dnr 2019/00369 -346 

Revidering av timtaxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Förslag till ny taxa för kontroll enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen antas. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.  
3. Uppgifterna i avgiftskolumnen i taxebilaga 1 ska omformuleras så att 

de inte kan uppfattas på mer än ett sätt. 

 

Sammanfattning 
Miljö- och byggnämnden är den kontrollmyndighet i Ödeshögs kommun 
som genomför kontroll enligt miljöbalken och strålskyddslagen. Nämndens 
myndighetsrelaterade arbete finansieras utifrån en riskbaserad taxa enligt 
modell från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) 2009. 

Syftet med revidering av taxan är att få en mer relevant debitering av den 
taxefinansierade delen av miljöenhetens tillsyn och prövning avseende 
miljöbalken och strålskyddslagen. Syftet är även att öka kostnadstäckningen 
av den taxefinansierade delen av miljöenhetens arbete.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Ernst (FI): Uppgifterna i avgiftskolumnen i taxebilaga 1 ska 
omformuleras så att de inte kan uppfattas på mer än ett sätt. 

Beslutsunderlag 
KS § 320/19 

MBN § 106/19 
Förslag på reviderad taxa för kontroll enligt miljöbalken och 
strålskyddslagen 
Tjänsteskrivelse 2019-10-14 

 
 

----- 
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Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
13(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 118 Dnr 2019/00038 -003 

Redovisning av uppdrag - Plan för uppstart och 
genomförande av ett visions- och värdegrundsarbete 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Planen för genomförande av visions- och värdegrundsarbete för 

Ödeshögs kommun under 2020 godkänns.  

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun tog i och med planeringsdirektiv 
2019 beslut om att under mandatperioden arbeta igenom visionen för 
kommunen samt genomföra ett värdegrundsarbete. Plan för detta tydliggör 
metod och process för detta genomförande under 2020.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
Michael Ernst (FI): Ärendet återremitteras för att planen för kommunens 
värdegrund omarbetas så att det tydligt och i text formuleras så att den utgår 
ifrån och innehåller Kompetensrådets sex principer och FN:s deklaration om 
de mänskliga rättigheterna samt så att det tydligt framgår att alla politiker 
ska involveras. I visionsarbetet ska utvalda politiker från alla partier som är 
representerade i kommunfullmäktige ingå. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslaget om återremiss mot att ärendet ska avgöras idag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar att ärendet ska avgöras idag.  
Omröstning begärs. 

Ordföranden ställer därefter bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag 
och finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 
förslag. 
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Omröstning 
Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för att avgöra ärendet idag. 

Nej-röst för att ärendet ska återremitteras. 

Omröstningsresultat 
Med 30 ja-röster mot 2 nej-röster beslutar kommunfullmäktige att ärendet 
ska avgöras idag. 

Ledamot/tjänstgörande 
ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annika Sundholm (S) x   
Charles Eriksson (ÖP)  x   
Annicki Oscarsson (KD) x   
Barbro Landstedt (KD) x   
Magnus Oscarsson (KD) x   
Christina Bruhno (KD) x   
Jonni Harrius (KD) x   
Robert Wahlström (KD) x   
Anders Rydberg (KD) x   
Margoth Petersson (KD) x   
Charlotte Gustafsson (KD) x   
Jonny Stålknapp (KD) x   
Benny Nilsson (S) x   
Peter Frejhagen (S) x   
Anders Karlsson (S) x   
Maria Gustafsson (S) x   
Jeanette Andersson (S) x   
Birgitta Hellman Magnusson (S) x   
Lisbeth Antonsson (C) x   
Marianne Bremer (C) x   
Samuel Stenstrand (C) x   
Jonas Andersson (M) x   
Stig Widell (M) x   
John Widegren (M) x   
Teodor Johansson (M) x   
Johan Tegnert (SD) x   
Örjan Jansson (SD) x   
Mikael Eriksson (SD) x   
Hans Ström (SD) x   
Karin Langhard (MP)  x  
Michael Ernst (FI)  x  
Jonny Ståhl (C), ordförande x   
SUMMA 30 2  
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Beslutsunderlag 
KS § 334/19 
Plan för Vision och Värdegrund för Ödeshög 2020  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

 
----- 
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§ 119 Dnr 2019/00040 -000 

Redovisning av uppdrag - Plan för Ödeshögs kommuns 
arbete med Agenda 2030 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Planen för införande av Agenda 2030 arbete godkänns.   

 

Sammanfattning 
Kommunfullmäktige har i planeringsdirektiv gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta en plan för hur kommunen kan ta in Agenda 2030 i 
planeringsprocessen. Agenda 2030 är FN:s mål för hållbar utveckling för att 
avskaffa fattigdomen, minska ojämlikheter och främja fredliga och hållbara 
samhällen. 
Flera kommuner använder Agenda 2030 i styrning och uppföljning av 
verksamheten. Det kan konstateras att nyckeltal finns på lokal nivå men att 
de är under utveckling. Det finns dock ett antal frågeställningar som behöver 
klargöras och det känns fortsatt som tidigt för kommunen att använda 
Agenda 2030 som en del av styrningen i kommunen. 

Det föreslås därför att nyckeltalen inledningsvis används i 
planeringsberedningen som ett av flera underlag. Kommunen genomför en 
kunskapsuppbyggnad genom att bland annat ansöka om deltagande i 
nätverket Glokala Sverige. Detta bedöms kunna leda fram till ett beslut om 
Agenda 2030 också formellt ska lyftas in i styrsystemet och utgöra en del av 
planerings-, uppföljnings- och beslutsprocesserna inför nästkommande 
mandatperiod.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  
KS § 329/19 

 
----- 
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§ 120 Dnr 2019/00292 -001 

Redovisning av uppdrag - Utredning av barnomsorg på 
obekväm arbetstid (nattis) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Den kommunala servicen med barnomsorg på obekväm arbetstid ska 

för närvarande inte utökas, baserat på dagens behov. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har på kommunfullmäktiges uppdrag utrett 
frågan om kommunen ska erbjuda förskola eller pedagogisk omsorg under så 
kallad obekväm tid. Nämndens utredning har visat att det finns ett visst 
intresse men att det är förhållandevis lågt. Kostnaderna för en sådan 
verksamhet blir också höga. Att en kommun erbjuder omsorg under 
obekväm tid är också en service som ligger utanför det lagstadgade 
grunduppdraget. 
Nämnden har beslutat att ställa sig positiv till att kunna erbjuda en utökad 
samhällsservice men att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar 
att kunna erbjuda denna service. 

Förslag till beslut på sammanträdet 
Anders Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
BUN  § 96/19 
BUN - Utredning Behov av omsorg på obekväm arbetstid  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
KS § 263/19 

 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
19(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
20(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 121 Dnr 2019/00231 -001 

Avskaffande av kultur- och fritidsnämnden samt 
entledigande av ledamöter och ersättare 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Kultur- och fritidsnämnden läggs ner och samtliga ledamöter och 

ersättare i nämnden entledigas från och med 1 januari 2020. 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Michael Ernst (FI), Jonas Andersson (M), Stig Widell (M), John Widegren 
(M), Teodor Johansson (M) och Karin Langhard (MP) reserverar sig mot 
beslutet. 

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har beslutat att göra en översyn av den politiska 
organisationen. Anledningen är det allvarliga ekonomiska läget som kommer 
innebära besparingar i hela den kommunala organisationen. Även den 
politiska organisationen med tillhörande administration behöver genomlysas 
för att hitta en väl fungerande organisation men på en lägre kostnadsnivå.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD), Birgitta Hellman Magnusson (S), Anders Karlsson 
(S), Jonni Harrius (KD), Benny Nilsson (S): Bifall till kommunstyrelsens 
förslag. 

Michael Ernst (FI): Avslag till kommunstyrelsens förslag. Kommunstyrelsen 
får istället uppdrag att utreda möjliga nedskärningar på samtliga 
förtroendevaldas arvoden. 
Jonas Andersson (M): Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda en ny 
nämndsorganisation med inriktning enbart kommunstyrelse utan utskott 
innan någon förändring i nämndsorganisationen görs. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 
Majoritetens förslag ang översyn av den politiska organisationen 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
21(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

Ödeshögspartiets förslag ang översyn av den politiska organisationen 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
KFN § 86/19 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Kultur- och fritidsnämnden 

Ledamöter och ersättare i kultur- och fritidsnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
22(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 122 Dnr 2019/00364 -001 

Fördelning av ansvar för kultur- och fritidsfrågor samt 
byte av namn på miljö- och byggnämnden 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kultur- och fritidsnämndens uppgifter överförs till miljö- och 

byggnämnden från och med 1 januari 2020. 

2. Miljö- och byggnämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden 
från och med 1 januari 2020.  

 

Sammanfattning 
Kommunstyrelsen har föreslagit kommunfullmäktige att lägga ned kultur- 
och fritidsnämnden från årsskiftet 2019/2020. De uppgifter kultur- och 
fritidsnämnden har behöver därför överföras till annan nämnd. Barn- och 
utbildningsnämnden och miljö- och byggnämnden har fått möjlighet att 
komma med synpunkter och de båda nämnderna föreslår att samtliga 
uppgifter som kultur- och fritidsnämnden ansvarar för överförs till miljö- och 
byggnämnden och att denna nämnd döps om till samhällsbyggnadsnämnden.  

Förslag till beslut på sammanträdet 
Michael Ernst (FI): Antalet ledamöter i miljö- och byggnämnden ska utökas 
till 7 ledamöter. 

Beslutsgång 
Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 
kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
23(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 
Yttrande barn- och utbildningsnämnden 

Yttrande miljö- och byggnämnden 
Förteckning över uppgifter, reviderad 

Förteckning över medelstilldelning, reviderad   
 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Miljö- och byggnämnden 

Barn- och utbildningsnämnden 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
24(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 123 Dnr 2019/00361 -290 

Nedläggning av fritidshem i Boet 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Fritidshemmet i Boet läggs ner. 
2. Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om annan kommunal 

verksamhet kan bedrivas i före detta Boets skola eller om fastigheten 
bör avyttras. 

 

Sammanfattning 
Barn- och utbildningsnämnden har föreslagit Kommunfullmäktige att 
nämnden får avveckla fritidsverksamheten i Boet. Nämnden redogör för 
ärendet i skrivelse. Antalet inskrivna barn är lågt och det finns påtagliga 
problem att rekrytera personal till verksamheten. Slutligen är det med 
anledning av det ekonomiska läget behov av att göra besparingar inom 
nämndens verksamhetsområden. 
Beslutar kommunfullmäktige i enlighet med barn- och utbildningsnämndens 
förslag kommer det inte längre bedrivas någon kommunal verksamhet i 
lokalerna. I förslag till planeringsdirektiv för kommunstyrelsen har en 
besparing lagts in för styrelsens kostnader för fd Boets skola. 
Kommunledningsförvaltningen föreslår därför att teknik- och 
näringslivsförvaltningen få i uppdrag att utreda en avyttring av fastigheten.   

Förslag till beslut på sammanträdet 
Robert Wahlström (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Annicki Oscarsson (KD): Kommunstyrelsen får i uppdrag att utreda om 
annan kommunal verksamhet kan bedrivas i före detta Boets skola eller om 
fastigheten bör avyttras. 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

Beslutsunderlag 
KS 323/19 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

BUN - Protokollsutdrag § 108/19 
BUN - Tjänsteskrivelse   

 
----- 

Beslutet skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
26(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 124 Dnr 2019/00320 -003 

Attestreglemente med tillämpning 

Kommunfullmäktiges beslut 
1. Kommunfullmäktiges § 2/2011 upphävs i sin helhet. 
2. Attestreglementet daterat 2019-10-01 fastställs 

3. Kommunala bolag där kommunen har ett väsentligt inflytande 
utfärdar egna riktlinjer som i tillämpliga delar skall beakta 
kommunens regler. 

 

Sammanfattning 
Ödeshögs kommuns nuvarande attestreglemente antogs av 
kommunfullmäktige 2011 § 2. Tillämpningsanvisningar antogs av 
kommunstyrelsen 2010 § 180.  
En genomgång av attestreglemente och tillämpningsanvisningar är gjord.  

Revideringen ska ersätta attestreglemente som beslutades av 
kommunfullmäktige 2011 samt tillämpningsanvisningar beslutade av 
kommunstyrelsen 2010.  

Beslutsunderlag 
Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01 

Förslag till nytt attestreglemente daterat 2019-10-01 
Förslag till nya tillämpningsanvisningar daterad 2019-10-01    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Samtliga nämnder och bolag (+ attestreglemente och 
tillämpningsanvisningar) 
 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
27(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 125 Dnr 2019/00407 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige - Cathrine Rydberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Cathrine Rydbergs begäran godkänns. 

 

Sammanfattning 
Cathrine Rydberg (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunfullmäktige. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Länsstyrelsen 

Cathrine Rydberg (KD) 
Lönekontoret 

 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
28(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 126 Dnr 2019/00411 -111 

Avsägelse av politiska uppdrag - Roger Silfver (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Roger Silfvers (C) begäran om entledigande godkänns. 

 

Sammanfattning 
Roger Silfver (C) har kommit in med en begäran om entledigande från sina 
uppdrag som ledamot i kommunfullmäktige, ledamot i kommunstyrelsen 
samt som ledamot i Ödeshög Kommunhus AB. 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Roger Silfver (C) 

Ödeshög Kommunhus AB 
Länsstyrelsen 

Lönekontoret 
 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
29(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 127 Dnr 2019/00432 - 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Roger Silfver 
(C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Karl-Gustav Johansson (C) utses till ledamot i kommunstyrelsen. 

    
 

----- 

Beslutet skickas till 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
30(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 128 Dnr 2019/00433 - 

Val av ledamot i Ödeshög Kommunhus AB efter Roger 
Silfver (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Karl-Gustav Johansson (C) utses till ledamot i Ödeshög Kommunhus 

AB. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Karl-Gustav Johansson (C) 

Ödeshög Kommunhus AB 
Lönekontoret 

 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
31(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 129 Dnr 2019/00435 - 

Val av ersättare i Ödeshög Kommunhus AB efter Karl-
Gustav Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ulf Lundstedt (C) utses till ersättare i Ödeshög Kommunhus AB. 

    
 

----- 

Beslutet skickas till 
Ulf Lundstedt (C) 
Ödeshög Kommunhus AB 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
32(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 130 Dnr 2019/00434 - 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Karl-Gustav 
Johansson (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Per-Arne Hagby (C) utses till ersättare i kommunstyrelsen. 

 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Per-Arne Hagby (C) 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
33(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 131 Dnr 2019/00418 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot och vice 
ordförande i barn- och utbildningsnämnden - Elisabet 
Nilsson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 Elisabet Nilsson (C) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Elisabet Nilsson (C) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot och 
vice ordförande i barn- och utbildningsnämnden från och med 1 januari 
2020. 

    
 

----- 

Beslutet skickas till 
Elisabet Nilsson (C) 
Lönekontoret 

Barn- och utbildningsnämnden 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
34(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 132 Dnr 2019/00436 - 

Val av ledamot och vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden efter Elisabet Nilsson (C)  

Kommunfullmäktiges beslut 
 Catarina Johansson (C) utses till ledamot i barn- och 

utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020. 

 Catarina Johansson (C) utses till vice ordförande i barn- och 
utbildningsnämnden från och med 1 januari 2020. 

 
----- 

Beslutet skickas till 
Catarina Johansson (C) 

Barn- och utbildningsnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
35(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 133 Dnr 2019/00420 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnämnden - Per-Arne Hagby (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Per-Arne Hagby (C) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Per-Arne Hagby (C) begära entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
miljö- och byggnämnden från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Per-Arne Hagby (C) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
36(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 134 Dnr 2019/00437 - 

Val av ledamot i miljö- och byggnämnden efter  
Per-Arne Hagby (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Marianne Bremer (C) utses till ledamot i miljö- och byggnämnden 

från och med 1 januari 2020. 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Marianne Bremer (C) 
Miljö- och byggnämnden 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
37(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 135 Dnr 2019/00421 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnämnden - Peter Olofsson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Peter Olofssons (KD) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Peter Olofsson (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
miljö- och byggnämnden från och med 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Peter Olofsson (KD) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
38(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 136 Dnr 2019/00438 - 

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Peter 
Olofsson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Birgitta Hellman Magnusson (S) utses till ersättare i miljö- och 

byggnämnden från och med 1 januari 2020. 
 

----- 

Beslutet skickas till 
Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Miljö- och byggnämnden 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
39(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 137 Dnr 2019/00422 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunstyrelsen - Gunilla Christensen (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Gunilla Christensens (KD) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Gunilla Christensen (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare 
i kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020.  
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Gunilla Christensen (KD) 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
40(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 138 Dnr 2019/00439 - 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Gunilla 
Christensen (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Mattias Petersson (KD) utses till ersättare i kommunstyrelsen från 

och med 1 januari 2020. 
   

 
----- 

Beslutet skickas till 
Mattias Petersson (KD) 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
41(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 139 Dnr 2019/00423 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i miljö- och 
byggnämnden - Mattias Petersson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Mattias Peterssons (KD) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Mattias Petersson (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
miljö- och byggnämnden från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Mattias Petersson (KD) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
42(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 140 Dnr 2019/00440 - 

Val av ledamot i miljö- och byggnämnden efter Mattias 
Petersson (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Gunilla Christensen (KD) utses till ledamot i miljö- och 

byggnämnden från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Gunilla Christensen (KD) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
43(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 141 Dnr 2019/00424 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnämnden - Jonny Stålknapp (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Jonny Stålknapps (KD) begär om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Jonny Stålknapp (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 
miljö- och byggnämnden från och med 1 januari 2020. 

Beslutsunderlag 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Jonny Stålknapp (KD) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
44(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 142 Dnr 2019/00441 - 

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Jonny 
Stålknapp (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Mattias Petersson (KD) utses till ersättare i miljö- och byggnämnden 

från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Mattias Petersson (KD) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
45(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 143 Dnr 2019/00425 -111 

Avsägelse av uppdrag som ledamot i kommunstyrelsen 
- Robert Wahlström (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Robert Wahlströms (KD) begäran om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Robert Wahlström (KD) begär entledigande från sitt uppdrag som ledamot i 
kommunstyrelsen från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Robert Wahlström (KD) 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
46(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 144 Dnr 2019/00442 - 

Val av ledamot i kommunstyrelsen efter Robert 
Wahlström (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Jonny Ståhlknapp (KD) utses till ledamot i kommunstyrelsen från 

och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Jonny Ståhlknapp (KD) 

Lönekontoret 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
47(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 145 Dnr 2019/00427 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i miljö- och 
byggnämnden - Ulf Lundstedt (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Ulf Lundstedts (C) begär om entledigande godkänns. 

Sammanfattning 
Ulf Lundstedt (C) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i miljö- 
och byggnämnden från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Ulf Lundstedt (C) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
48(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 146 Dnr 2019/00443 - 

Val av ersättare i miljö- och byggnämnden efter Ulf 
Lundstedt (C) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Åse Wennerstam (C) utses till ersättare i miljö- och byggnämnden 

från och med 1 januari 2020. 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Åse Wennerstam (C) 

Miljö- och byggnämnden 
Lönekontoret 

 
 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
49(49) 

Sammanträdesdatum 
2019-12-09 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 147 Dnr 2019/00444 - 

Val av ersättare i kommunstyrelsen efter Hans 
Blomberg (KD) 

Kommunfullmäktiges beslut 
 Peter Olofsson (KD) utses till ersättare i kommunstyrelsen efter Hans 

Blomberg (KD). 
    

 
----- 

Beslutet skickas till 
Peter Olofsson (KD) 

Lönekontoret 
 


