
 

Justerandes sign  

     

 

 

 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 
Plats och tid 
 
 
Ajournering 

Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 – 22:35 
 
 
Sammanträdet ajourneras kl 20:20-20:25 samt kl 20:50-21:05.  

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Michael Ernst (FI) och Karl-Gustav Johansson (C) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 60-84 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Jonny Ståhl (C)  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Jonny Ståhl (C), ordförande 
Annika Sundholm (S), 1:e vice ordförande 
Charles Eriksson (ÖP), 2:e vice ordförande 
Annicki Oscarsson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Gunilla Christensen (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Helen Thunberg (KD) tjänstgör för Anders Rydberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Christina Bruhno (KD) tjänstgör för Charlotte Gustafsson (KD) 
Barbro Landstedt (KD) tjänstgör för Mattias Petersson (KD) 
Birgitta Widén Blomberg (KD) 
Johan Kollberg (S) 
Peter Frejhagen (S) 
Anders Karlsson (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Benny Nilsson (S) tjänstgör för Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Lisbet Antonsson (C) tjänstgör för Marianne Bremer (C) 
Samuel Stenstrand (C) 
Jonas Andersson (M) 
Stig Widell (M) tjänstgör för Kerstin Slatte (M) 
Teodor Johansson (M) tjänstgör för John Widegren (M) 
Betty Malmberg (M)  
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Lars-Göran Bonnander (SD) tjänstgör för Mikael Eriksson (SD) 
Hans Ström (SD) tjänstgör för Tommy Andersson (SD) 
Lena Lago-Berg (ÖP) 
Karin Langhard (MP) 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
David Svensson, samhällsbyggnadsförvaltningen §§ 67-68  

Övriga Michael Cornell (C), vice ordförande revisionen § 60 
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§ 60 Dnr 2019/00160 - 

Information - Revisionsrapport: Försörjningsstöd - 
Ödeshögs kommun 

Sammanfattning 

Kommunens revisorer har låtit granska socialnämndens arbete med 

försörjningsstöd och hur socialnämnden säkerställer att de som är beroende 

av ekonomiskt bistånd får tillgång till olika insatser för att kunna nå 

försörjning på egen hand. Granskningen visar att detta delvis uppfylls. 

På dagens sammanträde informerar Michael Cornell (C), vice ordförande i 

revisionen om revisorernas arbete och om granskningen. 

Beslutsunderlag 

Revisionsrapport – Försörjningsstöd 

Socialnämndens yttrande 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 
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§ 61 Dnr 2019/00262 -289 

Enkel fråga till ordförande i Ödeshögsbostäder AB om 
om utskickad prislista 

Sammanfattning 

På kommunfullmäktiges föregående sammanträde inkom Charles 

Eriksson (ÖP) med en enkel fråga till ordförande i Ödeshögsbostäder AB  

om en utskickad prislista. På dagens sammanträde svarar Karl-Gustav 

Johansson (C) på frågan. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till orföranden i Ödeshögsbostäder AB 

 

----- 
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§ 62 Dnr 2019/00294 -289 

Interpellation angående översvämningar i de nybyggda 
65+ lägenheterna på Ringvägen  

Sammanfattning 

Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en interpellation till ordföranden i 

kommunstyrelsen om översvämningar i de nyggda 65+ lägenheterna på 

Ringvägen. På dagens sammanträde svarar Annicki Oscarsson (KD), 

ordförande i kommunstyrelsen och Karl-Gustav Johansson (C), ordförande i 

Ödeshögsbostäder AB på interpellationen. 

Beslutsunderlag 

Interpellation angående översvämningar i de nybyggda 65+ lägenheterna på 

Ringvägen  

Svar på interpellation 

 

----- 
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§ 63 Dnr 2019/00300 -005 

Inkommen motion - Utbildning i ny teknik för att 
motverka digitalt utanförskap 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Charles Eriksson (ÖP) har inkommit med en motion om utbildning i ny 

teknik för att motverka digitalt utanförskap. 

Beslutsunderlag 

Motion - Utbildning i ny teknik för att motverka digitalt utanförskap 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Charles Eriksson (ÖP) 
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§ 64 Dnr 2019/00313 -000 

Inkommen interpellation till ordföranden i 
Ödeshögsbostäder AB - Företagsöverlåtelse av 
Restaurang Fyren i Hästholmens hamn 

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en interpellation om en 

företagsöverlåtelse av Restaurang Fyren i Hästholmens hamn. Karl-Gustav 

Johansson (C), ordföranden i Ödeshögsbostäder AB meddelar att han har för 

avsikt att besvara interpellationen vid kommunfullmäktiges nästkommande 

sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om företagsöverlåtelse av Restaurang Fyren i Hästholmens 

hamn 

 

----- 
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§ 65 Dnr 2019/00314 -000 

Inkommen interpellation till ordförande i miljö- och 
byggnämnden - Utvärdering av införandet av 
parkeringsövervakning 

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en interpellation om en utvärdering av 

införandet av parkeringsövervakning. Jonni Harrius (KD), ordföranden i 

miljö- och byggnämnden, meddelar att han har för avsikt att besvara 

interpellationen vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om utvärdering av införandet av parkeringsövervakning 

 

----- 
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§ 66 Dnr 2019/00315 -000 

Inkommen interpellation till ordförande i 
Ödeshögsbostäder AB - Ekonomin i Hästholmens 
hamn 

Sammanfattning 

Michael Ernst (FI) har inkommit med en interpellation om ekonomin i 

Hästholmens hamn. Karl-Gustav Johansson (C), ordföranden i 

Ödeshögsbostäder AB meddelar att han har för avsikt att besvara 

interpellationen vid kommunfullmäktiges nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Interpellation om ekonomin i Hästholmens hamn 

 

----- 
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§ 67 Dnr 2018/00373 -005 

IT-infrastrukturprogram för Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till IT-infrastrukturprogram 2019-2025, antas.  

Sammanfattning 

Alla invånare bör ha en säker och snabb internetåtkomst. Alla invånare bör 

även ta del av samhällsservice under samma villkor, företag ska kunna 

utvecklas oberoende vart de är belägna och det offentliga ska kunna 

effektivisera servicen till invånarna. I framtiden förespås exempelvis att flera 

välfärdstjänster kommer bäras av den digitala infrastrukturen.  

Syftet med IT-infrastrukturprogrammet är att ange Ödeshögs kommuns 

målsättning för bredbandsutbyggnaden i kommunen samt en beskrivning av 

hur Ödeshögs kommun kommer att arbeta för att nå målen. Programmet ska 

även konkretisera nyttan med bredband för kommuninvånarna samt 

tydliggöra vikten av en väl utbyggd IT-infrastruktur i kommunen.  

IT-infrastrukturprogrammet är Ödeshögs kommuns första och ska användas 

som planeringsunderlag vid prioriteringsdiskussioner samt ligga till grund i 

arbetet med att ta fram handlingsplaner inför kommande 

bredbandsutbyggnader.  

På dagens sammanträde informerar David Svensson, 

samhällsbyggnadsförvaltningen om IT-infrastrukturprogrammet. 

Beslutsunderlag 

Förslag till IT-infrastrukturprogram 2019-2025 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09 

KS § 213/19 

 

----- 
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§ 68 Dnr 2019/00026 -209 

Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 
2019-2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 

2019-2023, antas.  

Sammanfattning 

Enligt lag (2000:1383) om kommunernas bostadsförsörjningsansvar ska 

varje kommun genom riktlinjer planera för bostadsförsörjningen i 

kommunen. Riktlinjer för bostadsförsörjning ska antas av 

kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Förändras förutsättningarna 

för de antagna riktlinjerna ska nya riktlinjer upprättas och antas av 

kommunfullmäktige.  

Riktlinjerna ska minst innehålla följande uppgifter: 

Kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. 

Kommunens planerade insatser för att nå uppsatta mål.  

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

planer och program som är av betydelse för bostadsförsörjningen.  

Uppgifterna i programmet ska särskilt grundas på en analys av den 

demografiska utvecklingen, av efterfrågan på bostäder, bostadsbehovet för 

särskilda grupper och marknadsförutsättningar.  

På dagens sammanträde informerar David Svensson, 

samhällsbyggnadsförvaltningen om bostadsförsörjningsprogrammet. 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD), Anders Karlsson (S) och Peter Frejhagen (S): 

Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 2019-

2023. 

Samrådsredogörelse 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-13  

KS § 214/19 

 

----- 

Beslutet (+ bostadsförsörjningsprogrammet) skickas till 

Tranås kommun 

Region Östergötland 

Ödeshögsbostäder 

Boxholms kommun 

Länsstyrelsen Östergötland 

Miljöpartiet 

Mjölby kommun 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

15(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 69 Dnr 2019/00039 -140 

Redovisning av uppdrag från kommunfullmäktige - 
Näringslivskontorets organisation samt 
näringslivsutveckling i Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning 

För planeringsperiodens första år, 2019, har fullmäktige beslutat uppdra åt 

kommunstyrelsen att utarbeta förslag på organisering och 

näringslivskontoret och hur kommunen ska arbeta med 

näringslivsutveckling.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-08-14   

KS § 218/19 

 

----- 
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§ 70 Dnr 2019/00033 - 

Revidering av VA-taxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderad VA-taxa godkänns, vilket innebär en höjning av 

taxan med 8 procent. 

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

3. Kommunstyrelsen får i uppdrag att i samband med framtagandet av 

en VA-plan ta fram en redogörelse för framtida kostnader gällande 

VA och en plan för hur kommunen ska möta dem.  

Sammanfattning 

Kommunfullmäktige beslutade i § 7, 2014-02-17 att genomföra en 

förändring av avgiftskonstruktionen och en höjning av VA-taxan från och 

med 1 maj 2014. Höjningar om 10 procent årligen under perioden 2015-2017 

är genomförda och för år 2017 gick verksamheten i princip runt (-250 000 

kronor). 

För år 2018 och 2019 har taxan endast justeras via Index (KPI) på 1,3 

procent respektive 2 procent, men har inte räckt till, då kostnadsökningar 

varit större. Återigen kan intäkterna inte möta kostnaderna och därför 

föreslår teknik- och näringslivsförvaltningen att en högre höjning genomförs 

inför 2020.  

Framförallt ser teknik- och näringslivskontoret att driftkostnader och 

kapitalkostnaderna börjar öka kraftigt efter de stora investeringar som är 

gjorda på Orrnäs avloppsreningsverk med början 2015. Ödeshögs kommun 

har förvisso toppmoderna anläggningar, men med detta kommer också fler 

tekniska komponenter som kräver tillsyn, övervakning och service samt att 

sårbarheten, (komplexa driftstörningar) när det inte fungerar gör att det 

kostar mycket pengar.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charles Eriksson (ÖP): Förslaget om reviderad VA-taxa avslås.  

Anders Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 
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Jonas Andersson (M) och Annicki Oscarsson (KD): Bifall till 

kommunstyrelsens förslag med tillägget att kommunstyrelsen får i uppdrag 

att i samband med framtagandet av en VA-plan ta fram en redogörelse för 

framtida kostnader gällande VA och en plan för hur kommunen ska möta 

dem.  

Beslutsordning 

Ordföranden ställer bifall mot avslag på kommunstyrelsens förslag och 

finner att kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens 

förslag.  Ordföranden ställer därefter bifall mot avslag på tilläggsförslaget 

och finner att kommunfullmäktige bifaller förslaget. 

Ajournering 

Sammantärdet ajourneras kl 20.20- 20.25. 

Beslutsunderlag 

KS § 221/19 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 

Analys kostnader VA 2012-2018 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögsbostäder AB 

Ekonomiavdelningen 
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§ 71 Dnr 2019/00082 - 

Revidering av av renhållningstaxa 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Förslag till reviderad renhållningstaxa godkänns, vilket innebär en 

höjning av taxan. 

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

Sammanfattning 

På dagens sammanträde informerar Emil Wissman, teknisk chef om 

kostnaderna för kommunens Ödeshögs kommunfullmäktige antog under 

2017 ny renhållningsordning med tillhörande avfallsplan, föreskrifter och 

taxa. I samband med detta infördes också insamling av matavfall (Gröna 

påsen) De nya förskrifterna/planer och taxa började gälla from 2017-09-01. 

För taxan föreligger vissa behov av förtydliganden och förändringar. I 

gällande taxa från 2017-09-01 saknas möjlighet till att reglera avgifter via 

index. Sedan taxan infördes så har kostnader för både transport och 

behandling/förbränning ökat markant, vilket medför att 

renhållningskollektivet 2018 gått med förlust. Teknik- och 

näringslivsförvaltningen föreslår därför att renhållningstaxan för Ödeshögs 

kommun revideras.  

Förslag till beslut på sammanträdet 

Charles Eriksson (ÖP): Förslaget om reviderad renhållningstaxa avslås.  

Anders Karlsson (S): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar bifalla kommunstyrelsens förslag. 
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Beslutsunderlag 

KS § 220/19 

Tjänsteskrivelse Renhållningstaxa 190814 

Förslag till renhållningstaxa 190814 

Analys kostnader renhållning 2012-2018 

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögsbostäder AB 

Ekonomiavdelningen 
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§ 72 Dnr 2019/00266 -003 

Grafisk profil för Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Ärendet återremitteras till kommunstyrelsen för ett förtydligande av 

avsnittet om typografi. Särskild hänsyn bör tas till om typsnitten är 

fria att använda eller inte. 

Sammanfattning 

En grafisk profil är vårt gemensamma ansikte. Med en enhetlig grafisk profil 

blir Ödeshögs kommun som avsändare tydligare.  

En grafisk profil är en manual för kommunens grafiska uttryck i form av 

olika grafiska element såsom logotyp, typografi, bildelement och färger och 

hur de används.  

Ett förslag på en grafisk profil har tagits fram. Den innehåller riktlinjer för 

hur logotypen/kommunvapnet får användas, typografi, grafiska element och 

färger.  

För att underlätta produktion av trycksaker, kontorsmaterial, digital 

kommunikation kommer en manual med antagna grafiska profilen att 

utarbetas. Det kommer även att produceras digitala mallar som underlättar 

produktion av olika material.  

 

Förslag till beslut på sammanträdet 

Samuel Stenstrand (C), Annicki Oscarsson (KD) Jonas Andersson (M) och 

Michael Ernst (FI): Ärendet återremitteras för ett förtydligande av avsnittet 

om typografi. Särskild hänsyn bör tas till om typsnitten är fria att använda 

eller inte.  
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Beslutsordning 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar återremittera ärendet med motiveringen att ett 

förtydligande av avsnittet om typografi behöver göras. Särskild hänsyn bör 

tas till om typsnitten är fria att använda eller inte.  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09 

Förslag till grafisk profil   

KS § 215/19 

 

----- 
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§ 73 Dnr 2019/00042 - 

Svar på motion - Tillsätt en utredning angående 
möjligheterna att göra Hästholmens hamn till ett 
turistcenter för kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen anses besvarad med hänvisning till teknik- och 

näringslivsförvaltning förvaltningschefs redovisning   

Sammanfattning 

Jonas Andersson (M) föreslår i motion 2019-01-28 på däri angivna skäl att 

det tillsätts en utredning angående möjligheterna att göra Hästholmens hamn 

till ett turistcenter för kommunen. 

Hästholmens hamn ägs av Ödeshögsbostäder AB som ingår i 

kommunkoncernen Ödeshögs Kommunhus AB. Styrelsen för Ödeshögs 

Kommunhus AB har beslutat att bilda en styrgrupp och en projektgrupp för 

att driva utvecklingsplanerna i hamnområdet. Båda grupperna har strategiska 

funktioner i sin gärning och har ansvar att informera om gruppens arbete 

inom de egna leden.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-09   

Motion - Tillsätt en utredning angående möjligheterna att göra Hästholmens 

hamn till ett turistcenter för kommunen 

KS §219/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Jonas Andersson (M) 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

23(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 74 Dnr 2018/00360 - 

Svar på motion - Näringslivet i Kommunen 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningschefens 

redovisning   

Sammanfattning 

Jonas Andersson (M) har inkommit med en motion där han föreslår en rad 

åtgärder för att stärka näringslivet i kommunen. Teknik- och 

näringslivsförvaltningen redovisar i sin tjänsteskrivelse hur kommunen 

arbetar med dessa frågor idag.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-06-19   

KS § 217/19 

Motion - Näringslivet i kommunen 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Jonas Andersson (M) 
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§ 75 Dnr 2019/00251 -800 

Kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag 
för att säkra sommarorkesterns fortlevnad 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag för att säkra 

sommarorkesterns fortlevnad 2019 avslås. 

2. Ärendet hänskjuts till planeringsberedningen för fortsatt 

handläggning.  

Sammanfattning 

Kultur- och fritidsnämnden beslutade på sitt sammanträde 13 maj 2019 att 

från kommunfullmäktige ansöka om tilläggsanslag för att säkra 

sommarorkesterns fortlevnad.  

Enligt kultur- och fritidsnämnden blev sommarorkestern inställd i år på 

grund av ett minskat antal ferieplatser i kommunen som i sin tur berodde på 

minskade statliga bidrag.   

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 222/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden 

Ekonomiavdelningen 
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§ 76 Dnr 2018/00334 -104 

Redovisning av partistöd, verksamhetsåret 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Partistödet har använts i enlighet med gällande riktlinjer. 

2. Utbetalning av partistöd 2020 ska ske till samtliga partier som är 

representerade i kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun.   

Sammanfattning 

Reglerna för partistöd i kommuner och regioner regleras i kommunallagen 

(KL 2017:725 4 kap paragrafer 29-32) som ger fullmäktige rätten att besluta 

om partistödets omfattning och formerna för det. 

En mottagare av partistöd ska årligen lämna en skriftlig redovisning som 

visar att partistödet har använts för det ändamål som anges i kommunallagen. 

Till redovisningen ska fogas ett granskningsintyg.  

Enligt kommunallagen ska redovisningen avse perioden 1 januari-31 

december och ges in till kommunfullmäktige senast sex månader efter 

redovisningsperiodens utgång. En av mottagaren (det vill säga partiet) utsedd 

särskild granskare ska granska om redovisningen ger en rättvisande bild av 

hur mottagaren har använt partistödet. Granskarens rapport över 

granskningen ska bifogas redovisningen.  

I Ödeshögs kommun betalas partistöd ut årligen i förskott under januari 

månad efter beslut av kommunfullmäktige. Har redovisning och 

granskningsrapport inte lämnats in till kommunstyrelsen inom föreskriven 

tid ska enligt kommunens regler inget stöd till partiet utbetalas för 

nästkommande år.  

Kommunfullmäktiges partier har nu lämnat in redovisning för mottaget 

partistöd. 

Beslutsunderlag 

Partiernas redovisningar 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 223/19 
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----- 

Beslutet skickas till 

Samtliga partier representerade i kommunfullmäktige 

Ekonomiavdelningen 
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§ 77 Dnr 2019/00245 -042 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i 
Samordningsförbundet Västra Östergötland för 2018 
års verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

 I enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen för 

Samordningsförbundet Västra Östergötland ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet   

Jäv 

Johan Kollberg (S) och Christina Bruhno (KD) är inte med i handläggningen 

av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

Styrelsen i samordningsförbundet har godkänt årsredovisningen och 

överlämnar nu revisionsberättelsen till medlemmarna för frågan om 

ansvarsfrihet för styrelsen. 

Medlemmarna ska var för sig pröva frågan om styrelsen skall beviljas 

ansvarsfrihet och om skadeståndstalan ska väckas.  

Beslutsunderlag 

Revisionsberättelse för år 2018, daterad 17 april 2019 

Revisionsrapport, Granskning av bokslut och årsredovisning per 31 

december 2018, daterad 2019-04-17  

Samordningsförbundet Västra Östergötland, Årsredovisning 2018 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 227/19 

----- 

Beslutet skickas till 

Samordningsförbundet Västra Östergötland 
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§ 78 Dnr 2019/00240 -049 

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet ITSAM 
samt fråga om ansvarsfrihet för direktionen för 2018 
års verksamhet 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. I enlighet med revisorernas bedömning beviljas direktionen och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

2. Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för verksamhetsår 

2018 godkänns. 

Jäv 

Annicki Oscarsson (KD) och Jonas Andersson (M) deltar inte i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

Direktionen för Kommunalförbundet ITSAM har översänt förslag till 

årsredovisning för år 2018. 

De av respektive kommunfullmäktige utsedda revisorer för 

Kommunalförbundet ITSAM har i revisionsberättelse, daterad 30 april 2019, 

bedömt att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av 

verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen 

samt lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i balans. De 

bedömer även att förvaltningsberättelsen innehåller den information som ska 

ingå enligt lag om kommunal redovisning och god redovisningssed samt att 

varsamhetens utfall delvis är förenlig med fastställda verksamhetsmål.  

Revisorernas övergripande bedömning är att direktionen har bedrivit sin 

verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredsställande sätt.  
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Beslutsunderlag 

Sammanträdesprotokoll, Kommunalförbundet ITSAM, § 14/2019 

Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning 2018 

Revisionsberättelse för år 2018, daterad 30 april 2019  

Revisionsrapport, daterad mars 2019   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 228/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 
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§ 79 Dnr 2019/00279 -042 

Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen i Änkefru Gustafva 
Charlotta Behms stiftelse för verksamhetsåret 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Styrelsen för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse beviljas 

ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.   

Jäv 

Peter Frejhagen (S) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv. 

Sammanfattning 

Revisorerna för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse har efter 

granskning av årsredovisningen för 2018 gjort följande uttalande: 

"Vi har utfört en revision av årsredovisningen för Änkefru Gustafva 

Charlotta Behms stiftelse för år 2018. 

Enligt vår uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med 

årsredovisningslagen och ger en i alla väsentliga avseenden rättvisande bild 

av stiftelsens finansiella ställning per 31 december 2018 och av dess 

finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. 

Förvaltningsberättelsen är förenlig med årsredovisningens övriga delar."  

Enligt stiftelsens stadgar ska Ödeshögs kommunfullmäktige fatta beslut i 

fråga om ansvarsfrihet för stiftelsens styrelse  

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 2018, 

daterad 11 juni 2019 

Revisionsberättelse 28 juni 2019  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-15  

KS § 229/19 

 

----- 
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Beslutet skickas till 

Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 
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§ 80 Dnr 2019/00114 -111 

Val av nämndemän för perioden 1 januari 2020 - 31 
december 2023 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Fredrik Olofsson utses till nämndeman för perioden 1 januari 2020 - 

31 december 2023. 

2. Karolina Johansson utses till nämndeman för perioden 1 januari 2020 

- 31 december 2023. 

Sammanfattning 

Ödeshögs kommun har att välja två nämndemän till Linköpings tingsrätt för 

mandatperioden 1 januari 2020 - 31 december 2023. 

Nämndemannauppdraget är helt opolitiskt. Som nämndeman är man 

lekmannadomare och representerar inte något parti. Vid valet ska 

kommunfullmäktige eftersträva att nämndemannakåren får en allsidig 

sammansättning med hänsyn till ålder, kön, etnisk bakgrund och yrke. Om 

det finns flera alternativa sätt att uppnå en allsidig sammansättning bör, 

enligt rättegångsbalken, de personer väljas som inte tidigare tjänstgjort som 

nämndemän eller de som tjänstgjort kortast tid. Linköpings tingsrätt vill 

påminna om att det behövs lämpliga nämndemän i alla åldrar, men generellt 

sett behövs fler som är yngre än 45 år.   

Förslag till beslut på sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Fredrik Olofsson ska utses till nämndeman. 

Johan Tegnert (SD): Sandra Gottwald Tegnert ska utses till nämndeman. 

Jonas Andersson (M): Karolina Johansson ska utses till nämndeman. 

Karin Langhart (MP): Marianne Andersson ska utses till nämndeman. 

Beslutsordning 

Ordföranden ställer först bifall mot avslag på Annicki Oscarssons (KD) 

förslag och finner att kommunfullmäktige beslutar utse Fredrik Olofsson till 

nämndeman.  
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Ordföranden ställer därefter Johan Tegnerts (SD), Jonas Anderssons (M) och 

Karin Langharts (MP) förslag mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar utse Karolina Johansson (M) till nämndeman. 

Omröstning  

Omröstning begärs och är sluten eftersom ärendet avser val. 

Ordföranden upplyser om vilka krav som gäller för valsedlarna. De röstande 

avger efter upprop sina valsedlar i en valurna. Justerarna fungerar som 

rösträknare och prickar av de röstande vid urnan. 

Omröstningsresultat 

Antalet angivna röster är 33. Samtliga valsedlar är giltiga. Valsedlarna läses 

upp, sorteras och räknas. 

Med 19 röster för Karolina Johansson, 5 röster för Sandra Gottwald Tegnert, 

2 röster för Marianne Andersson och 7 blanka röster beslutar 

kommunfullmäktige att utse Karolina Johansson till nämndeman. 

Beslutsunderlag 

Skrivelse från Linköpings tingsrätt 2019-03-01   

 

----- 
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§ 81 Dnr 2019/00167 - 

Delgivning - Revisionsrapport: Granskning av 
årsredovisningen 2018 för Ödeshögs kommun 

Sammanfattning 

På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handlingar: 

Revisionsrapport: Granskning av årsredovisningen 2018 för Ödeshögs 

kommun 

Kommunstyrelsens yttrande över revisionsrapporten. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Kommunrevisionen 

 



 

 
 
Kommunfullmäktige 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

35(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-16 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 82 Dnr 2019/00307 - 

Delgivning - Inspektionsprotokoll för 
överförmyndarnämnden  

Sammanfattning 

På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handling: 

Inspektionsprotokoll för överförmyndarnämnden. 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Överförmyndarnämnden 
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§ 83 Dnr 2019/00236 -111 

Delgivning - Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Lasse Frisk (S) 

Sammanfattning 

På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handlingar: 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om att utse Anita Nilsson (S) till ny 

ersättare i kommunfullmäktige efter Lasse Frisk (S). 

    

 

----- 
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§ 84 Dnr 2019/00163 -111 

Delgivning - Ny ersättare i kommunfullmäktige efter 
Jennifer Hedrén (MP) 

Sammanfattning 

På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handlingar: 

Länsstyrelsen Östergötlands beslut om att utse Christina Bryntesson (MP) 

till ny ersättare i kommunfullmäktige efter Jennifer Hedrén (MP). 

    

 

----- 

 

 


