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Plats och tid Carl August-rummet, onsdagen den 15 januari 2020 kl 15:30 – 16:15 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Johan Tegnert (SD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,  
 
Underskrifter 
 Sekreterare 

 
Paragrafer §§ 1-11 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 
  

 Annicki Oscarsson (KD)  

 Justerare 
  

 Johan Tegnert (SD)  
 
 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 2020-01-15 

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 
 

Underskrift 
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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) 
Annika Sundholm (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Johan Tegnert (SD) 
Mikael Eriksson (SD) tjänstgör för Charles Eriksson (ÖP) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Jonny Stålknapp (KD) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Rosie-Marie Fors, tf kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
 

Ej tjänstgörande ersättare Åse Wännerstam (C) 
Michael Ernst (FI) 

Övriga Jonny Ståhl (C), ordförande i kommunfullmäktige 
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§ 1 Dnr 2018/00141 251 

Markanvisning och försäljning av Sväm 

Sammanfattning av ärendet 
Ärendet utgår.  
 

----- 
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§ 2 Dnr 2020/00004 806 

Taxor och avgifter 2020 gällande hyra av sporthallar 
samt simskola 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Kultur- och fritidsnämndens förslag till taxor gällande hyra av 

sporthallar samt simskola antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Kultur- och fritidsnämnden föreslår att taxan för att hyra kommunens 
sporthallar höjs samt att avgiften för sommarsimskola höjs. Nämnden har 
även beslutat om andra taxor och avgifter som inte behöver beslutas av 
kommunfullmäktige.  

Beslutsunderlag 
KFN § 78 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08   

 
----- 
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§ 3 Dnr 2019/00372 212 

Samråd Mjölby kommun - Fördjupning av 
översiktsplanen gällande Mantorp 

Kommunstyrelsens beslut 
 Ödeshögs kommun lämnar remissvar på samrådshandlingarna 

angående fördjupad översiktsplan för Mantorp enligt 
samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Mjölby kommun har under samrådsskedet gett Ödeshögs kommun möjlighet 
att yttra sig angående en ny fördjupad översiktsplan för Mantorp. Syftet med 
den fördjupade översiktsplanen är att utifrån ett antal övergripande mål lägga 
fast en utvecklingsstrategi för hur Mantorps tätort kan utvecklas till en 
trivsam småstad genom att föreslå lämplig markanvändning i och runt 
nuvarande tätort. Inriktningen i arbetet med den fördjupade översiktsplanen 
är att skapa planmässig förberedelse för att hantera en möjlig befolknings- 
och bebyggelseutveckling av Mantorp till 7 000 invånare, med en utblick 
mot 10 000 invånare.   

Beslutsunderlag 
Samråd Mjölby kommun - Fördjupning av översiktsplanen gällande Mantorp 
Samhällsbyggnadsnämndens förslag till yttrande 

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Mjölby kommun (endast yttrande) 
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§ 4 Dnr 2019/00343 422 

Svar på remiss från Länsstyrelsen - 
Vattenförsörjningsplan Östergötlands län 

Kommunstyrelsens beslut 
 Samhällbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen har tagit fram ett förslag till fördjupning av den regionala 
vattenförsörjningsplanen som har skickats på bred remiss till berörda aktörer 
där främsta målgrupp är länets kommuner. 

Planen har i syfte att komplettera den befintliga vattenförsörjningsplanen 
(2014) med mer information om klimateffekterna på vattenresurserna och 
hur vattenförsörjningsfrågan kan implementeras i fysisk planering. Planen 
avses vara ett stöd för kommunernas arbete att utföra fördjupade analyser om 
vilka risker och hot som finns för vattentäkterna idag och i framtiden. Planen 
visar också på vilka verktyg kommun och länsstyrelse har för att skydda 
länets vattentillgångar för framtida behov. 
I yttrandet svarar Ödeshögs kommun på de medföljande frågeställningarna 
och ser inga direkta felaktigheter samt anser att materialet kan vara 
användbart som planeringsunderlag. Däremot anser kommunen att det är 
otydligt i vilka delar vattenförsörjningsplanen från 2014 fortfarande är 
aktuella och vilka delar som ersätts av remissversionen.  

Beslutsunderlag 
Samhällsbyggnadsförvaltningens förslag till yttrande 
Samhällbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-02 

Remissversion Vattenförsörjningsplan Östergötlands län – fördjupning av 
klimatets påverkan på regionens vattenresurser   

 
----- 
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Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Östergötland (endast yttrande) 
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§ 5 Dnr 2019/00448  

Regler för kommunalt partistöd i Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Ödeshögs kommun 

antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 
Partistödet är en viktig del av den lokala demokratin. Det finns ingen 
skyldighet att ge ut partistöd men alla kommuner, landsting och regioner gör 
det idag. Reglerna för partistöd i kommuner, landsting och regioner regleras 
i kommunallagen som ger fullmäktige rätten att besluta om partistödets 
omfattning och formerna för det. Stödet får inte, enligt kommunallagen 
"utformas så att det otillbörligt gynnar eller missgynnar ett parti". Det 
baseras därför på en blandning av grundstöd och stöd baserat på antalet 
mandat. Den exakta utformningen och nivån varierar mellan kommuner, 
landsting och regioner.  

Beslutsunderlag 
Förslag till Regler för kommunalt partistöd i Ödeshögs kommun 

 
----- 
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§ 6 Dnr 2019/00412 106 

Medborgarlöfte för Polisen och Ödeshögs kommun 
2020-2021 

Kommunstyrelsens beslut 
 Förslag till medborgarlöfte 2020-2021 antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Medborgarlöftet är en del av polisens och kommunens 
samverkanöverenskommelse om långsiktigt brottsförebyggande och 
trygghetsskapande arbete. Medborgarlöftet utgår från den lokala lägesbilden. 
Denna lägesbild har tagits fram genom medborgardialoger, 
medarbetardialoger, statistik och genom den interna kunskap som finns inom 
Polismyndigheten och kommunens organisation.  

Beslutsunderlag 
Förslag till medborgarlöfte 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08   
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Polisen (+ påskrivet medborgarlöfte) 
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§ 7 Dnr 2019/00419 104 

Partistöd i Ödeshögs kommun 2020 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
 Partistöd i Ödeshögs kommun 2020 ska vara enligt följande: 

Grundstöd 4000 kronor/parti 
Mandatstöd 3 800 kronor/mandat   

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt Ödeshögs kommuns regler för partistöd ska det lokala partistödet 
utges till partier som är representerade i kommunfullmäktige. Partistödet 
består av ett grundstöd och ett mandatstöd. Grundstödet utges årligen med 
lika belopp till samtliga partier. Mandatstödet utges årligen till samtliga 
partier med lika belopp för varje ledamots plats som partiet har i 
kommunfullmäktige.    

Förslag till beslut under sammanträdet 
Annicki Oscarsson (KD): Partistöd i Ödeshögs kommun 2020 ska vara enligt 
följande: 

Grundstöd 4000 kronor/parti 
Mandatstöd 3 800 kronor/mandat   

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2020-01-08   

 
----- 
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§ 8 Dnr 2019/00385 042 

Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020 

Kommunstyrelsens beslut 
 Internkontrollplan för kommunstyrelsen 2020 antas.   

 

Sammanfattning av ärendet 
Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 
2009-09-28 i § 82 samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill 
ska nämnderna anta en intern kontrollplan.  
Intern kontrollplan ska minst innehålla: 

Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas 
upp. 

Omfattningen på uppföljningen. 
Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

Till vem som uppföljningen ska rapporteras. 
När rapporteringen ska ske. 

Genomförd riskbedömning.  

Beslutsunderlag 
Internkontrollplan daterad 2019-11-13    
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 
----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga enhetschefer och förvaltningschefer inom 
kommunledningsförvaltningen och teknik- och näringslivsförvaltningen 
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§ 9 Dnr 2019/00447  

Firmateckning inom kommunstyrelsens 
verksamhetsområde fr o m 2020-01-15 

Kommunstyrelsens beslut 
1. Kommunstyrelsens firmateckningsbeslut § 92/16 upphävs för att 

ersättas med detta beslut. 

2. Utgående skrivelser, fullmakter och annan liknande skriftväxling från 
kommunstyrelsen undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Annicki 
Oscarsson, eller vid dennas förhinder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson 
med kontrasignation av  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors, 
eller ekonomichef Marie Holstensson,  
eller kommunsekreterare Maria Blomberg  
eller den som i deras ställe förordnas. 

3. Avtal, kontrakt, fullmakter, skrivelser och andra liknande handlingar 
som tecknas inom kommunstyrelsens arbets-/personalutskotts 
verksamhetsområde undertecknas av 
utskottets ordförande, tillika kommunalråd, Annicki Oscarsson, 
eller vid dennes förhinder utskottets vice ordförande Anders Karlsson 
med kontrasignation av  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller,  
ekonomichef Marie Holstensson, eller  
kommunsekreterare Maria Blomberg eller  
administrativ chef Filip Kronhed eller  
teknisk chef Niklas Odeheim eller  
samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck eller  
räddningschef Jörgen Nielsen eller  
den som i deras ställe förordnas. 
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4. Kontrakt och dylika handlingar även som skuld- och 
borgensförbindelser ska, i fall där annat ej beslutas, på styrelsens 
vägnar undertecknas av  
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd,  
Annicki Oscarsson eller vid dennas förhinder  
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson 
med kontrasignation av  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller  
ekonomichef Marie Holstensson eller  
den som i deras ställe förordnas. 

5. Handlingar angående fastighetsköp, fastighetsförsäljning eller 
motsvarande undertecknas av  
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Annicki 
Oscarsson eller vid dennes förhinder  
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson 
med kontrasignation av  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller  
samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck eller  
ekonomichef Marie Holstensson eller  
den som i deras ställe förordnas. 

6. Kvittering av medel samt undertecknade av utbetalningar från 
kommunens plusgirokonton, bankräkningar samt kvittering av 
checkar, postanvisningar, postremissväxlar och andra liknande till 
kommunen ställda värdehandlingar undertecknas av  
ekonomichef Marie Holstensson,  
ekonomihandläggare Susanne Andersson,  
ekonom Markus Tollin,  
ekonomiassistent Christer Svensson  
ekonom Christina Olofsson 
två i förening eller  
endera av dem med kontrasignation av  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors 
eller bildningschef Lotta Gemfors 
eller kommunsekreterare Maria Blomberg  
eller administrativ chef Filip Kronhed, 
Ekonomichef Marie Holstensson och ekonomihandläggare Susanne 
Andersson i förening,  
alternativt någon av dessa i förening med  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller  
bildningschef Lotta Gemfors,  
medges bemyndiga annan befattningshavare i Ödeshögs kommun att 
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teckna enstaka bank- eller plusgiro. Bemyndigandet ska alltid 
innebära krav på att två personer tecknar firman i förening. 

7. Skattedeklaration för kommunen undertecknas av  
ekonomichef Marie Holstensson eller 
Ödeshögsbostäder AB:s ekonomichef Joakim Karlsson 
ekonomihandläggare Susanne Andersson eller  
Christina Olofsson eller 
ekonom Markus Tollin eller  
administrativ chef Filip Kronhed 
lönehandläggare Niklas Ekström eller 
lönehandläggare Tanja Jägare eller 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors. 

8. Handlingar för vidtagande av åtgärder som bedöms erforderliga för 
indrivning av kommunens fordran, dock ej undertecknande av 
rättegångsfullmakt undertecknas av 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
ekonomihandläggare Susanne Andersson eller 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors. 

9. Rättegångsfullmakt, som jämväl omfattar rätt att utkvittera 
handlingar och att träffa uppgörelse inom och utom rätta samt rätt att 
ansöka om gäldenärs försättande i konkurs samt i anledning härav 
inför konkursdomaren och rätten utföra och bevaka talan samt sätta 
annan i sitt ställe undertecknas av 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
den som i deras ställe förordnas. 

10. Paket, rekommenderade eller assurerade försändelser eller 
motsvarande ställda till kommunen, dess styrelser, nämnder och 
institutioner eller dess förvaltade fonder/stiftelser utkvitteras av 
kontorsvaktmäster Christer Svensson eller 
kommunsekreterare Maria Blomberg eller 
nämndsekreterare Mari Bäckström eller 
nämndsekreterare Anngela Sundbäck eller 
nämndsekreterare Herman Sternelöv eller 
registrator/assistent Malin Pilebrant-Sabel eller 
ekonomihandläggare Susanne Andersson eller 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors. 
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11. Fullmakt och dylika handlingar för deltagande i regionala och 
riksomfattande upphandlingar, upphandlingar via inköpscentral och 
därtill hörande tilldelningsbeslut undertecknas av 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
ekonom Markus Tollin eller 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller 
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd,  
Annicki Oscarsson. 

12. Avtal, kontrakt och likartade handlingar som tecknas om 
köp/försäljning/ samverkan av tjänster eller motsvarande mellan alla 
eller delar av de samverkande kommunerna Vadstena, Ödeshög, 
Kinda, Boxholm, Ydre, Tranås, Åtvidaberg och Vimmerby, 
Kommunalförbundet ITSAM och Landstinget i Östergötland/ Region 
Östergötland undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Annicki 
Oscarsson eller vid dennas förhinder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson eller 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller vid dennes förhinder 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
den som i deras ställe förordnas. 

13. Avtal, kontrakt och liknande handlingar som tecknas om 
hyra/köp/försäljning/ samverkan av lokaler/tjänster eller motsvarande 
mellan Ödeshögs kommun och en eller flera av nedan angivna parter: 
Ödeshögs kommunhus AB, Ödeshögsbostäder AB, Projekt i 
Ödeshög AB, Hästholmens Hamn- och Magasin AB, Ödeshögs 
Utvecklings AB, BK Porten i Ödeshög AB eller VÖKBY Bredband 
AB undertecknas av 
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd, Annicki 
Oscarsson eller vid dennas förhinder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson eller 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller vid dennes förhinder 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
den som i deras ställe förordnas. 

14. Intyg om kommunens medfinansiering i olika projekt eller 
motsvarande undertecknas av  
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd,  
Annicki Oscarsson eller vid dennas förhinder 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
den som i deras ställe förordnas. 
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15. Handlingar för nedanstående av kommunen förvaltade 
stiftelser/fonder 
 
Stiftelse   Organisationsnummer 
Skolans samfond/ stiftelse  823000-5939 
Kinmansonska samfonden/stiftelse 823000-3876 
Småbrukarfonden/stiftelse  823000-1649 
Sociala samfonden/stiftelsen  823000-5921 
Sven Sunds fond/stiftelse  823000-7208 

 
a. undertecknas av 

kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd,  
Annicki Oscarsson, eller vid dennas förhinder 
kommunstyrelsens förste vice ordförande Anders Karlsson 
med kontrasignation av 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors, eller 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
ekonomihandläggare Susanne Andersson eller 
den som i deras ställe förordnas. 

16. Utkvittering av medel samt utfärdade utbetalningshandlingar för de 
av kommunen förvaltade stiftelserna enligt punkt 15 ovan 
undertecknas av de personer som har samma bemyndigande för 
kommunen enligt punkt 6 ovan. 

17. Handlingar rörande lantmäteriförrättningar undertecknas av  
plan- och byggchef Rebecka Bäck eller vid dennes förhinder av 
teknisk chef Niklas Odeheim, eller  
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors eller 
näringslivschef Peter Kenell eller 
kommunstyrelsens ordförande, tillika kommunalråd  
Annicki Oscarsson. 

18. Ansökan om utbetalning av EU-stöd till skolmjölk undertecknas av 
kostchef Espen Rognstad eller 
ekonomichef Marie Holstensson eller 
näringslivschef Peter Kenell 
tf. kommundirektör Rosie-Marie Fors. 

19. I övrigt bestämmer kommunstyrelsen vem som ska underteckna 
handlingar varvid gäller att delegat undertecknar de handlingar som 
följer av delegationsuppdraget.        
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Sammanfattning av ärendet 
Senast antaget beslut om firmateckning vad avser kommunstyrelsens 
verksamhetsområde togs av kommunstyrelsen 18 oktober 2017. Detta beslut 
behöver nu uppdateras då förändringar har skett inom 
tjänstemannaorganisationen.    

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-12-19   
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga attestanter 
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§ 10 Dnr 2019/00339 042 

Tidplan för ekonomisk planering och uppföljning under 
2020 - Ändrat datum för planeringsberedning 2 

Kommunstyrelsens beslut 
 Planeringsberedning 2 flyttas från 5 mars till 18 mars 2020.     

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen beslutade på sitt sammanträde 20 november 2019 om 
datum för planeringsberedningar 2020. Kommunledningsförvaltningen 
föreslår nu att planeringsberedningen som var planerad 5 mars 2020 flyttas 
till 18 mars 2020. Datum för planeringsberedning 2020 blir då: 
200304: Planeringdberedning 1 

200318: Planeringsberedning 2 
200506: Planeringsberedning 3 

200519: Planeringsberedning 4 
200902: Planeringsberedning 5   

Beslutsunderlag 
Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse   
 

----- 

Beslutet ska skickas till 
Samtliga förvaltningschefer 
Ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 

Samtliga ordföranden och vice ordföranden 
Ekonomiavdelningen 

ÖBO 
Gruppledare 
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§ 11 Dnr 2020/00013 006 

Extra sammanträde kommunstyrelsen 

Kommunstyrelsens beslut 
 Kommunstyrelsen kallas till extra sammanträde 22 januari 2020  

kl 17.00 

 
 

----- 
 

 


