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 Annicki Oscarsson (KD)  
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 Jonas Andersson (M)  
 
 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 
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Organ Kommunstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 2019-11-20 

Datum då protokollet justerades  
Datum då tillkännagivandet 
publicerades  

Datum då publiceringen av 
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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) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Johan Tegnert (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 

Övriga närvarande  

Ej tjänstgörande ersättare Åse Wännerstam (C) 
Mikael Eriksson (SD) 
Michael Ernst (FI) 

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
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§ 320 Dnr 2019/00369  

Ändring av timtaxa för prövning och tillsyn enligt 
miljöbalken 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förslag till ny taxa för kontroll enligt miljöbalken och 

strålskyddslagen antas. 

2. Den nya taxan ska gälla från och med 1 januari 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 
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 miljö-
balken och strålskyddslagen. Syftet är även att öka kostnadstäckningen av 
den taxefinansierade delen av miljöenhetens arbete.  

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

 
----- 
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§ 321 Dnr 2019/00362  

Planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-2022 - 
Kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 
 Samverkan för Ödeshögs förslag till planeringsdirektiv 2020 med 

plan 2021-22 för kommunstyrelsen antas.   

 

Reservationer och särskilda uttalanden 
Jonas Andersson (M) och Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet 
till förmån för egna förslag. 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige fastställer planeringsdirektiv för Ödeshögs kommun 
vid sammanträde den 18 november. Med anledning av detta ska 
kommunstyrelsen och nämnderna fatta beslut om sina respektive 
planeringsdirektiv. Samverkan för Ödeshög (den politiska majoriteten 
bestående av Kristdemokraterna, Socialdemokraterna och Centerpartiet) har 
lämnat förslag på planeringsdirektiv 2020 med plan för 2021-22 för 
kommunstyrelsens verksamhet.  Moderaterna har inkommit med ett 
budgetförslag för 2020.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Anders Karlsson (S), Jonni Harrius (KD), Karl-Gustav Johanssons (C): 
Bifall till Samverkan för Ödeshögs förslag till planeringsdirektiv 2020 med 
plan 2021-22 för kommunstyrelsen. 
Charles Eriksson (ÖP): Avslag till investeringar i området Sväm. 
Jonas Andersson (M): Bifall till Moderaternas budgetförslag. 
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Beslutsgång 
Ordförande ställer Anders Karlssons (S) med fleras förslag mot Jonas 
Anderssons förslag finner att kommunstyrelsen beslutar i enlighet med 
Anders Karlssons (S) med fleras förslag att bifalla Samverkan för Ödeshögs 
förslag till planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-22 för kommunstyrelsen. 
Ordföranden ställer därefter bifall mot avslag till Charles Erikssons (ÖP) 
ändringsförslag och finner att kommunstyrelsen beslutar avslå förslaget. 

Omröstning 
Omröstning begärs.  

Kommunstyrelsen godkänner följande beslutsordning: 
Ja-röst för att avslå Charles Erikssons (ÖP) förslag. 

Nej-röst för att bifalla Charles Erikssons förslag. 

Omröstningsresultat 
Med 8 ja-röster mot 2 nej-röster samt 1som avstår, beslutar 
kommunstyrelsen att avslå Charles Erikssons (ÖP) ändringsförslag.     
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Ledamot/tjänstgörande ersättare  Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annicki Oscarsson (KD) x   

Anders Karlsson (S) x   

Jonas Andersson (M)   x 

Jonni Harrius (KD) x   

Robert Wahlström (KD) x   

Anders Karlsson (S) x   

Annika Sundholm (S) x   

Jeanette Andersson (S) x   

Karl-Gustav Johansson (C) x   

Johan Tegnert (SD)  x  

Charles Eriksson (ÖP)  x  

Summa 8 2 1 

 

Beslutsunderlag 
Planeringsdirektiv 2020 med plan 2021-22, kommunstyrelsen   

 
----- 
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§ 322 Dnr 2019/00363 100 

Avskaffande av bonus till nyfödda eller adopterade 
barn 

Kommunstyrelsens beslut 
 Bonus till nyfödda eller adopterade barn avskaffas från och med 

2020-01-01.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Under 2013 införde kommunstyrelsen (KS § 56/12) en bonus för nyfödda 
eller adopterade barn. En revidering av beloppet skedde 2017 (KS§ 185/16) 
och det har sedan dess varit 5000 kr per barn. 
Med anledning av det ekonomiska läget förväntas Kommunfullmäktige fatta 
beslut om en nedsatt ram för kommunstyrelsen. Som en besparingsåtgärd 
föreslås därför i kommunstyrelsens planeringsdirektiv att den så kallade 
barnbonusen avskaffas. Kommunstyrelsens tidigare beslut ska därför ändras 
så att bonusen för nyfödda eller adopterade barn avskaffas från årsskiftet. I 
praktiken innebär detta att barn födda eller adopterade fram till och med 
2019-12-31 erhåller barnbonus enligt kommunstyrelsens beslut § 185/16.  

Beslutsunderlag 
KS § 56/12 
KS § 185/16   

 
----- 
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§ 323 Dnr 2019/00361 290 

Fritidsverksamhet i Boet 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Fritidshemmet i Boet läggs ner. 

Kommunstyrelsens beslut 
 Under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med 

kommunstyrelsens förslag får teknik- och näringslivsförvaltningen i 
uppdrag att utreda möjligheterna att avyttra fastigheten Boet 2:1 (fd 
Boets skola). 

 

Sammanfattning av ärendet 
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 under sammanträdet 
Jonas Andersson (M) och Charles Eriksson (ÖP): Bifall till förslaget 
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Beslutsunderlag 
BUN – Protokollsutdrag § 108/19 

BUN - Tjänsteskrivelse   
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

 
----- 
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§ 324 Dnr 2019/00366  

Gatubelysning Dagsmosse 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att montera ned 

den kommunala gatubelysningen på aktuell sträckning på 
Dagsmosse. 

2. Den nedmonterade gatubeslysningen ska inte ersättas med någon ny.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Teknik- och näringslivsförvaltningen har tillsammans med Vattenfall 
inventerat den kommunala gatubelysningen – 28 belysningspunkter - på 
Dagsmosse. Sträckning ligger utanför tätbebyggt område och har ingen 
samlad bebyggelse. Vid inventeringen framkom att stolparna är gamla, vissa 
ruttna, vissa står ostabilt och det hänger eltrådar. Förvaltningen bedömer 
därför att anläggningarna är uttjänta och antingen ska de förnyas eller 
demonteras. 
Kostnaden för att sätta nya stolpar med fundament, elkablar med mera på 
denna sträckning uppskattas till 400 000 kronor. 
Kommunen står inför ett besvärligt ekonomiskt läge både 2019 och 
kommande budgetår och ur en totalekonomisk aspekt föreslås därför att nu 
aktuell gatubelysning monteras ned och inte ersätts med några nya.  

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-31 

Karta utvisande aktuell sträckning på Dagsmosse   
 

----- 
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§ 325 Dnr 2019/00348  

Ödeshögsbostäder AB:s begäran om upptagande av 
lån för ombyggnad av fastigheten Handelsman 
Johanna 3 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ödeshögsbostäder AB:s begäran om att få uppta lån om 25 miljoner 

kronor beviljas. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade 2017 (KS § 71/17) att de kommunala bolagen 
inte fick uppta lån utan kommunstyrelsens godkännande. Anledningen är det 
lånetak hos Kommuninvest kommunen har att förhålla sig till. Behovet av 
investeringar är stort och flera av investeringarna kan behöva lån för att 
kunna finansieras. 
Ödeshögsbostäder har begärt att få uppta lån om 25 miljoner kronor för 
ombyggnationen av fastigheten Handelsman Johanna 3. Avsikten är att 
tillskapa ytterligare hyresrätter. 

Byggnation av bostäder är en prioriterad åtgärd i kommunens 
planeringsdirektiv varför lånebegäran bör beviljas. Kommunen utrymme för 
ytterligare lån minskar vilket inte är positivt. På sikt behöver 
Ödeshögsbostäder AB därför undersöka möjligheterna att genom till 
exempel försäljning, finansiera ytterligare byggnation.  

Beslutsunderlag 
ÖBO – Begäran om upptagande av lån för ombyggnad Johanna 3    

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Ödeshögsbostäder AB 
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§ 326 Dnr 2019/00332 290 

Barn- och utbildningsnämndens behov av lokaler för 
förskoleverksamhet 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att iordningställa 

modulen på fastigheten Ödeshög 5:4 (Utsiktsvägen) för tillfällig 
förskola. 

2. Till kommunstyrelsens investeringsbudget för projekt 993 ”Förskola 
Ödeshög 5:4”, tillförs 813 000 kronor under 2019.  Finansieringen 
sker genom att omfördela investeringsmedel från kommunstyrelsens 
projekt 939, ”Oförutsedda behov” 

3. Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda en 
permanent lösning för förskolan i Ödeshög. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Barn- och utbildningsnämnden har behov av utökade lokaler för förskola till 
årsskiftet 2019/2020. Modulen på Utsiktsvägen kan iordningställas och 
användas som förskola.  

Ödeshögsbostäder har kostnadsberäknat ombyggnationen till 812 790 
kronor.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Jonas Andersson (M): Bifall till förslaget med tillägget att barn- och 
utbildningsnämnden får i uppdrag att skyndsamt utreda en permanent 
lösning för förskolan i Ödeshög.  



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
15(45) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

Beslutsunderlag 
Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-10-31 

ÖBO kostnadskalkyl 2019-10-29 
Situationsplan tillfällig förskola Ödeshög 5:4 

Förslagshandling plan tillfällig förskola Ödeshög 5:4  
BUN § 109/19 

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 327 Dnr 2019/00320  

Attestreglemente med tillämpning 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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. 

Kommunstyrelsens beslut 
Under förutsättning att kommunfullmäktige fastställer attestreglementet 
beslutar kommunstyrelsen följande: 

1. Kommunstyrelsens beslut § 180/2010 upphävs i sin helhet. 

2. Tillämpningsanvisningar till attest reglementet daterat 2019-10-01 
fastslås. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Attestreglementet är en del av kommunens internkontrollarbete och gäller 
Ödeshögs kommuns nämnder. Attestreglementet bidrar till en rättvisande 
redovisning och motverkar oegentligheter. Målsättningen med reglerna för 
kontroll av verifikationer är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel och 
därigenom säkerställa att transaktioner som bokförs är korrekta. 

Kommunledningsförvaltningen har gjort en genomgång av nuvarande 
attestreglemente och tillämpningsanvisningar och gjort vissa förändringar. 
Bland annat är definitioner tillagda, förtydliganden gällande jäv och 
incidenthantering är tillagd.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse daterad 2019-10-01 

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

 
----- 

 
 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
18(45) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 328 Dnr 2019/00339  

Tidplan för ekonomisk planering och uppföljning under 
2020 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Två kommunövergripande ekonomiska uppföljningar ska redovisas 

till kommunfullmäktige, nämligen uppföljning 1/2020 avseende  
2020-04-30 och delårsbokslutet per 2020-08-31. 

2. Kommunledningsförvaltningens förslag till tidplan för ekonomisk 
planering och uppföljning under 2020 fastställs. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har att inför varje år besluta om hur många 
kommunövergripande ekonomiska uppföljningar som ska rapporteras till 
kommunfullmäktige. Periodiciteten har i KF § 178/06 beslutats att aldrig 
vara längre än ett tertial, det vill säga rapporter i april, augusti och december.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-10   
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag (+ tidsplan) 
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§ 329 Dnr 2019/00040  

Uppdrag från kommunfullmäktige - Plan för Ödeshögs 
kommuns arbete med Agenda 2030 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Plan för Ödeshögs kommuns arbete med införande av Agenda 2030 

godkänns. 

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige har i planeringsdirektiv gett kommunstyrelsen i 
uppdrag att utarbeta en plan för hur kommuns kan ta in Agenda 2030 i vår 
planeringsprocess. 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 ansökan 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.   

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse  

 
----- 
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§ 330 Dnr 2019/00292 001 

Uppdrag från kommunfullmäktige - Utredning av 
barnomsorg på obekväm arbetstid (nattis) 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Den kommunala servicen med barnomsorg på obekväm arbetstid ska 

för närvarande inte utökas, baserat på dagens behov. 

 

Sammanfattning av ärendet 
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 få. 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 positiva till att kunna erbjuda en utökad 
samhällsservice men att det i dagsläget inte finns ekonomiska förutsättningar 
att kunna erbjuda denna service. 

Kommunledningsförvaltningens uppfattning är att det under mandatperioden 
inte kommer finnas ekonomiska möjligheter att erbjuda en utökad kommunal 
service inom detta område då behovet också tycks litet. Frågan bör därför 
inte prioriteras under innevarande mandatperiod.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Annika Sundholm (S): Den kommunala servicen med barnomsorg på 
obekväm arbetstid ska för närvarande inte utökas, baserat på dagens behov. 
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Beslutsunderlag 
BUN  § 96/19 

BUN – Utredning Behov av omsorg på obekväm arbetstid  
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 263/19 
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§ 331 Dnr 2019/00265 006 

Sammanträdesdagar 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen sammanträder följande dagar 2020: 

 
Beslutsmöten 
15 januari, 26 februari, 8 april, 27 maj, 26 augusti, 7 oktober, 4 
november och 25 november 
 
Informationsmöten 
12 februari, 25 mars, 13 maj, 12 augusti, 23 september, 21 oktober, 
11 november och 9 december   

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunledningsförvaltningen har tagit fram ett förslag på 
sammanträdesdagar för kommunstyrelsen 2020.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-31   

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
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§ 332 Dnr 2019/00347  

Riktlinjer för styrdokument i Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 Riktlinjer för styrdokument i Ödeshögs kommun antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Ödeshögs kommun har infört ett nytt styrsystem. En viktig del i det 
styrsystemet är att göra en omfattande genomgång av befintliga 
styrdokument. En kommun behöver ett antal styrdokument som reglerar 
verksamheten. En gemensam utgångspunkt för dessa är att de avser att på 
bästa sätt stödja medarbetarna i deras möte med den som använder den 
kommunala servicen. 

Innan en översyn och revidering genomförs är det väsentligt att också 
besluta om hur styrdokument ska utformas så att det finns en gemensam 
tanke kring benämning, innehåll, beslutsinstans och så vidare. Det är därför 
lämpligt att kommunstyrelsen fastställer riktlinjer för detta.  

Beslutsunderlag 
Riktlinjer för styrdokument i Ödeshögs kommun   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag (+ riktlinjer) 
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§ 333 Dnr 2019/00352 346 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 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 4 
procent av prisbasbeloppet. 

 

Sammanfattning av ärendet 
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 under sammanträdet 
Anders Karlsson (S) och Jonni Harrius (KD): Bifall till socialnämndens 
förslag med ändringen att avgiften för tillfälligt serveringstillstånd ska vara 4 
procent av prisbasbeloppet.  

Beslutsunderlag 
Socialnämndens förslag till avgifter   
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Nuvarande avgifter 
 

----- 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
25(45) 

Sammanträdesdatum 
2019-11-20 

 
 

  
 

 
Justerandes sign  

     
 

§ 334 Dnr 2019/00038  

Uppdrag från kommunfullmäktige - Plan för uppstart 
och genomförande av ett visions- och 
värdegrundsarbete 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Planen för genomförande av visions- och värdegrundsarbete för 

Ödeshögs kommun under 2020 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
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.   

Beslutsunderlag 
Plan för Vision och Värdegrund för Ödeshög 2020  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

----- 
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§ 335 Dnr 2019/00364 001 

Fördelning av ansvar för kultur- och fritidsfrågor 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
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 av ärendet 
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 kultur- och fritidsnämnden ansvarar för överförs till miljö- och 
byggnämnden och att denna nämnd döps om till samhällsbyggnadsnämnden.  

Förslag till beslut under sammanträdet 
Charles Eriksson (ÖP): Avslag till förslaget på ansvarsfördelning. 

Jonni Harrius (KD): Kultur- och fritidsnämndens uppgifter överförs till 
miljö- och byggnämnden från och med 1 januari 2020. Miljö- och 
byggnämnden byter namn till samhällsbyggnadsnämnden från och med 
1 januari 2020.  

Beslutsgång 
Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 
beslutar i enlighet med Jonni Harrius (KD) förslag.  
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Beslutsunderlag 
Tjänsteskrivelse 2019-10-31 

Yttrande barn- och utbildningsnämnden 
Yttrande miljö- och byggnämnden 

Förteckning över uppgifter, reviderad 
Förteckning över medelstilldelning, reviderad   

 
----- 
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§ 336 Dnr 2019/00365  

Revidering av planeringsdirektiv 2020 för Ödeshögs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Det kommunfullmäktigeuppdrag som tilldelats kultur- och 

fritidsnämnden övergår till miljö- och byggnämnden. 

2. Medel om 108 000 kronor i resultatbudget 2020-2022 överförs från 
kultur- och fritidsnämnden till kommunstyrelsen. 

3. Medel om 9 969 000 kronor i resultatbudget 2020-2022 överförs från 
kultur- och fritidsnämnden till miljö- och byggnämnden. 

4. Medel om 50 000 kronor per år i investeringsbudgeten för 2020-2022 
överförs från kultur- och fritidsnämnden till miljö- och 
byggnämnden.   

5. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att revidera 
planeringsdirektiven med de redaktionella förändringar som krävs 
med anledning av förändringen av den politiska organisationen.  

6. Beslutet gäller under förutsättning att kommunfullmäktige beslutar i 
enlighet med kommunstyrelsen förslag att lägga ner kultur- och 
fritidsnämnden och att lägga över ansvaret för kultur- och 
fritidsfrågorna till miljö- och byggnämnden.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen har i tidigare beslut föreslagit kommunfullmäktige att 
besluta om förändringar i den politiska organisationen. Beslutar 
kommunfullmäktige enligt kommunstyrelsens förslag behöver också 
planeringsdirektivet för 2020 med plan 2021-2022 revideras. Då all 
verksamhet som kultur- och fritidsnämnden ansvarat för föreslås övergå till 
miljö- och byggnämnden (blivande samhällsbyggnadsnämnden) kommer 
förändringen av resultatbudgeten hanteras som en verksamhetsövergång. 
Verksamhetsövergång hanteras enligt kommunfullmäktiges beslut om regler 
och anslagsbindningsnivåer av kommunstyrelsen.  
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Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Miljö- och byggnämnden 
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§ 337 Dnr 2019/00230  

Beslut om operativt ledningsstöd för räddningstjänsten 

Kommunstyrelsens beslut 
 Räddningstjänsten i Ödeshög ansluter till ledningscentralen i 

Lambohov för operativt ledningsstöd månadsskiftet april-maj 2020.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Räddningstjänstutredningen SOU 2018:54 En effektivare kommunal 
räddningstjänst föreslår att i lagen (2003:778) om skydd mot olyckor införa 
ett krav på att kommunal räddningstjänst, i sitt ledningssystem, ska ha 
förmåga till ständig övergripande ledning av räddningstjänsten dygnet runt. 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har med anledning av 
utredningen meddelat att detta arbete ska påbörjas snarast möjligt i de 
kommuner som idag saknar en övergripande ledning likt den som beskrivs 
ovan.  
Kommunstyrelsen har sedan tidigare beslutat om att räddningstjänsten i 
Ödeshög har för avsikt att ansluta till ledningscentralen i Lambohov under 
2020. 

Beslutsunderlag 
Räddningschefens tjänsteskrivelser   

KS § 175/19 
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Räddningstjänsten Östra Götaland 
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§ 338 Dnr 2018/00281 189 

Redovisning av åtgärder med anledning av kritik från 
länsstyrelsen vid tillsynsbesök inom området skydd 
mot olyckor (LSO)  

Kommunstyrelsens beslut 
 Redovisningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Efter tillsynsbesök hos Ödeshögs kommun 12 december 2018 bedömde 
Länsstyrelsen att kommunen uppfyller de flesta krav som tillsynen berört. 
Kommunen får dock kritik avseende ledningsförmåga vid större insatser 
samt kompetens och resurs för att klarlägga orsak och olycksförlopp efter 
olyckor. I sitt svar till Länsstyrelsen redogör kommunledningsförvaltningen 
för planerade åtgärder med anledning av påtalade brister.  

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Länsstyrelsens beslut 2019-02-12 
Redovisning av planerade åtgärder   

 
----- 
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§ 339 Dnr 2017/00307 759 

Fortsatt arbete med Ökad Sysselsättning i Ödeshög 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Ökad sysselsättning i Ödeshög ska under 2020 fortsatt drivas i en 

tillfälligt sammansatt organisation enligt kommunstyrelsens tidigare 
beslut 2017-11-22 § 178.  

2. ”Ökad sysselsättning i Ödeshög” finansieras 2020 med 900 000 
kronor av kommunstyrelsens anslag för politiska prioriteringar, 
ansvar 9501.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Projektet Ökad sysselsättning i Ödeshög har genomförts 2018-2019. 
Kommunstyrelsen beslutade 2019-01-30 § 28 om en utredning kring om och 
i så fall hur projektet skulle kunna permanentas.  
Det kan konstateras att projektet tycks har haft en mycket positiv effekt. 
Arbetslösheten i Ödeshög har minskat och vi ligger under såväl rikssnitt som 
snittet i Östergötland. Samtidigt finns det stora osäkerheter i hur staten 
kommer utforma arbetsmarknadspolitiken i framtiden. Inom projektets ram 
behöver också ytterligare arbete göras för att t.ex. öka deltagandet i 
utbildningsinsatser. 
I kommunplanen och i planeringsdirektiv är ökad sysselsättning ett tydligt 
mål för mandatperioden. Att fortsatt arbeta för att ytterligare minska 
arbetslösheten och därmed öka sysselsättning ligger därför i linje med de 
politiska prioriteringar som gäller. 
För att finansiera ÖS under 2020 bedömer kommunledningsförvaltningen att 
det behöver tillföras medel om 900 000 kronor. Utöver detta tillkommer 
styrelsens medel för verksamhetsutvecklare som bedöms kunna användas till 
detta ändamål under 2020.   
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Beslutsunderlag 
Ökad sysselsättning 2018-2019 

Bilaga 1-4    
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Socialnämnden 
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§ 340 Dnr 2019/00325 303 

Svar på remiss från Jönköpings kommun - Förslag till 
vatten- och avloppsplan för Jönköpings kommun 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ödeshögs kommun avstår från att yttra sig över remissen.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Jönköpings kommun har sedan 2017 arbetat med en vatten- och avloppsplan 
för kommunen. Syftet med Jönköping kommuns vatten- och avloppsplan är 
att kommunen ska ha en heltäckande, strukturerad och långsiktig planering 
för vattenförsörjning och avloppshantering, med sikte på år 2030. 
Synpunkter ska ha inkommit till tekniska kontoret i Jönköpings kommun 
senast den 20 december 2019.  

Beslutsunderlag 
Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-18  

Remiss av förslag till vatten- och avloppsplan för Jönköpings kommun  
2019-09-23 

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Jönköpings kommun 
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§ 341 Dnr 2019/00308 212 

Svar på remiss från Linköpings kommun - Förslag till 
utvecklingsplan för Linköpings ytterstad 

Kommunstyrelsens beslut 
 Samhällbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Linköpings kommun arbetar med ett tillägg till översiktsplanen för att 
säkerställa att de huvudstrategier och den markanvändning som 
Översiktsplan för staden Linköping anger ska kunna genomföras inom 
ytterstadens geografiska område, "Utvecklingsplan för Linköpings 
ytterstad". Planen är nu ute på samråd och Ödeshögs kommun har fått 
möjlighet att komma med synpunkter på planen. 
Ödeshögs kommun lyfter vikten av regional tillgänglighet till Linköping som 
regioncentrum. I övrigt är utvecklingsplanen är omfattande och 
framåtblickande och väl beskrivande i de teman som avgränsats.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13  

 
----- 
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§ 342 Dnr 2019/00341 819 

Svar på remiss från Länsstyrelsen Östergötland - 
Strategi för friluftslivsmålen i Östergötland 

Kommunstyrelsens beslut 
 Samhällbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Östergötland har tagit fram ett förslag till regional strategi för 
friluftslivsmålen i Östergötland. Strategin har sin utgångspunkt i de 
nationella friluftslivsmålen och har arbetats fram i dialog med många olika 
aktörer i Östergötland. Strategin pekar ut en riktning för det fortsatta arbetet 
och tar upp förslag på viktiga insatser för att nå friluftslivsmålen i 
Östergötland till 2030. 
Ödeshögs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. 

Ödeshögs kommun har synpunkter på tillgänglighet till naturområden för de 
som saknar bil, mobiltäckning och tillgång till internet, resursfördelning och 
samarbeten i länet och att de funktionella sambanden är viktigare än 
administrativa gränserna och samarbete med angränsande län och kommuner 
inte får glömmas bort. För övrigt är Ödeshögs kommun mycket positiva till 
framtagandet av friluftsstrategin och ser det som ett viktigt övergripande 
dokument som är välskrivet.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 

Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-13   
 

----- 
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§ 343 Dnr 2019/00343 422 

Remiss från Länsstyrelsen - Vattenförsörjningsplan 
Östergötlands län 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår.  

 
----- 
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§ 344 Dnr 2019/00360 701 

Delgivning - Tillsyn över överförmyndarnämnden för 
Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner 

Sammanfattning av ärendet 
På dagens sammanträde delges kommunstyrelsen följande: 

Länsstyrelsens beslut gällande anmälan av överförmyndarnämnden för 
Motala, Mjölby, Vadstena och Ödeshögs kommuner (203-14614-19).  
 

----- 
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§ 345 Dnr 2019/00382  

Anvisningar och tidplan för årsredovisning och bokslut 
2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer anvisningar och tidplan för 

årsredovisning och bokslut 2019 enligt upprättat förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Kommunens årsredovisning kommer att behandlas av fullmäktige  
2020-06-15.  

Av den kommunala redovisningslagen framgår att varje räkenskapsår ska 
den löpande bokföringen avslutas i ett årsbokslut. Årsbokslutet är ett 
dokument som ger en samlad bild av det ekonomiska resultatet för 
kommunens samtliga verksamheter. I samband med årsbokslutet får 
nämnderna tillfälle att analysera om resurserna används till rätt ändamål och 
på ett effektivt sätt. Bokslutet kommer, som tidigare år, att presenteras i form 
av årsbokslut och årsredovisning. Verksamhetsområdenas samtliga 
kostnader/intäkter redovisas under respektive nämnd. 

Bokslutsresultatet för 2019 ska presenteras på kommunstyrelsens 
informationsmöte 2020-03-25. Den formella behandlingen i 
kommunstyrelsen äger rum 2020-04-08. Bokslutet behandlas i 
kommunfullmäktige 2020-06-15.  

Verksamheternas bokslutsmaterial ska lämnas till ekonomienheten 2020-01-
15. Sista dag för bokföring på år 2019 är 2020-01-17. Därefter ska 
redovisningen för 2019 stängas. 

Nämndernas preliminära verksamhetsberättelser ska lämnas in till 
ekonomikontoret senast 2020-01-31. Nämnderna beslutade 
verksamhetsberättelser lämnas senast 2020-02-22   
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Beslutsunderlag 
Anvisningar och tidplan för årsredovisning och bokslut, 2019-11-12 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-12   
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommunrevisorerna 
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§ 346 Dnr 2019/00383  

Anvisningar och tidplan för internkontrollplan 2020 
samt rapportering av internkontrollplan 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer anvisningar och tidplan för 

internkontrollsplan 2020 samt rapportering av internkontrollplan 
2019 enligt upprättat förslag.    

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 
2009-09-28 i § 82 samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill 
ska nämnderna för varje år anta en plan för uppföljning av den interna 
kontrollen. I planen ska framgå vad som ges särskild vikt under 
uppföljningsåret och när avrapportering till nämnden ska ske. 

Nämnderna ska, senast i samband med årsredovisningens upprättande 
rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen inom 
nämnden till kommunstyrelsen. Rapportering ska samtidigt ske till 
kommunens revisorer.  

Kommunstyrelsen ska ha den samlade styrningen av Ödeshögs kommuns 
interna kontroll. Kommunstyrelsen ska utvärdera nämndernas uppföljning av 
den interna kontrollen. I de fall förbättringar behöver göras ska 
kommunstyrelsen ge förslag till förbättringar för att stärka styrningen av den 
interna kontrollen.  
Kommunstyrelsen ska även informera sig om hur den interna kontrollen 
fungerar i de kommunala företagen.  

Rapportering ska ske årligen till såväl kommunfullmäktige som kommunens 
revisorer i anslutning till årsredovisningen. 

Resultatet av nämndernas rapportering av internkontrollplanerna för 2019 
ska presenteras på kommunstyrelsens infomöte 2020-03-25. Den formella 
behandlingen i kommunstyrelsen äger rum 2019-04-08. De samlade 
rapporterna behandlas i kommunfullmäktige 2019-04-27.  
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Nämndernas beslutade rapportering av internkontrollen ska lämnas till 
revisorerna och ekonomienheten 2020-02-22. 
Bolagens rapportering avseende internkontrollen behandlas av kommunen 
efter bolagstämmorna i april 2020.   

Beslutsunderlag 
Anvisningar och tidplan för internkontrollplan 2020 samt rapportering av 
internkontrollplan 2019 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-12     

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga nämnder och bolag 
Kommunrevisorerna 
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§ 347 Dnr 2019/00384  

Anvisningar och tidplan för bolagens redovisning av 
det kommunala uppdraget 2019 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen fastställer anvisningar och tidplan för bolagens 

redovisning av det kommunala uppdraget 2019   

 

Sammanfattning av ärendet 
I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs 
Kommunhus AB är beslutat att bolagens styrelse och verkställande 
direktören ska i eller i anslutning till respektive bolags årsredovisning 
redovisa hur de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i 
enlighet med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med 
respektive bolag och dess verksamhet. 

Redovisningen ska ske i en egen rapport i anslutning till respektive bolags 
årsredovisning. 

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-11-12 
Anvisningar och tidplan för bolagens redovisning av det kommunala 
uppdraget 2019-11-12     
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga bolag 
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§ 348 Dnr 2019/00368  

Ändring av timtaxa för tillsyn enligt 
livsmedelslagstiftningen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Förslag till ny taxa för offentlig kontroll enligt livsmedels- och 

foderlagstiftningen antas. 

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

 

Sammanfattning av ärendet 
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 
MBN  § 105/19 
Förslag på reviderad taxa för kontroll enligt livsmedel- och 
foderlagstiftningen 
Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-10-11 

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


