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Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Lennart Åberg (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret,  
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 183-211 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Annicki Oscarsson (KD)                                 Jonas Andersson (M) § 207  

 Justerare 

  

 Lennart Åberg (KD)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 2019-08-21 

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 

  

   



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

2(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare 
 
 

Annicki Oscarsson (KD), ordförande ej § 207 pga jäv 
Åse Wennerstam (C) tjänstgör för Annicki Oscarsson (KD) § 207 
Anders Karlsson (S), 1:e vice ordförande ej § 207 pga jäv 
Michael Ernst (MP) tjänstgör för Anders Karlsson (S) § 207 
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 Wennerstam (C) (tjänstgör § 207) 
Mikael Eriksson (SD) 
Michael Ernst (MP) (tjänstgör § 207) 

  

Tjänstemän Peter Kenell, förvaltningschef teknik- och näringslivsförvaltningen 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
Mersiha Karisik, tf arbetsmarknadschef § 183 
Britt-mari Johnasson, kultur- och bildningsförvaltningen §§ 184 – 186 
David Svensson, mark- och exploateringsingenjör/ infrastruktursamordnare §§ 187-191 
Rebecka Bäck, samhällsbyggnadschef §§ 187 – 191 
Josephine Tranheden, kommunikatör § 192 
 

  

Övriga Jonny Ståhl (C), kommunfullmäktiges ordförande 
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Ärendelista 
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Revidering av projektplan - Ökad Sysselsättning i Ödeshög ............................... 5 

§ 184 Dnr 2019/00133 6 
Information - Redovisning av enkäten Om mig .................................................... 6 

§ 185 Dnr 2019/00083 769 7 
Information - Narkotikakartläggning Östergötland 2018 ....................................... 7 

§ 186 Dnr 2019/00134 8 
Information - Narkotikaspår i avloppet ................................................................. 8 

§ 187 Dnr 2018/00141 251 9 
Förlängning av markanvisning Sväm .................................................................. 9 

§ 188 Dnr 2019/00234 403 11 
Svar på Länsstyrelsens remiss - Energi- och klimat strategi för 
Östergötland ..................................................................................................... 11 

§ 189 Dnr 2019/00229 422 13 
Svar på remiss angående HVMFS 2013:19 om klassificering och 
miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 
2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö ...................................... 13 

§ 190 Dnr 2018/00373 14 
IT-infrastrukturprogram för Ödeshögs kommun ................................................. 14 

§ 191 Dnr 2019/00026 209 15 
Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 2019-2022 ....................... 15 

§ 192 Dnr 2019/00266 16 
Grafisk profil för Ödeshögs kommun ................................................................. 16 

§ 193 Dnr 2019/00246 17 
Initiativ från Charles Eriksson (ÖP) - Jäv i förvaltningsorganisationen ............... 17 

§ 194 Dnr 2019/00079 18 
Information - Ny näringslivschef i Ödeshögs kommun ....................................... 18 

§ 195 Dnr 2018/00360 19 
Svar på motion - Näringslivet i Kommunen ....................................................... 19 

§ 196 Dnr 2019/00039 20 
Uppdrag från kommunfullmäktige - Näringslivskontorets organisation 
samt näringslivsutveckling i Ödeshögs kommun ............................................... 20 

§ 197 Dnr 2019/00042 21 
Svar på motion - Tillsätt en utredning angående möjligheterna att 
göra Hästholmens hamn till ett turistcenter för kommunen ................................ 21 

§ 198 Dnr 2019/00082 22 
Revidering av renhållningstaxan ....................................................................... 22 

§ 199 Dnr 2019/00033 23 
Revidering av VA-taxan .................................................................................... 23 
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§ 200 Dnr 2019/00251 800 24 
Kultur- och fritidsnämndens ansökan om tilläggsanslag för att säkra 
sommarorkesterns fortlevnad ............................................................................ 24 

§ 201 Dnr 2018/00334 104 25 
Redovisning av partistöd, verksamhetsåret 2018 .............................................. 25 

§ 202 Dnr 2019/00219 27 
Kommunstyrelsens delegationsordning ............................................................. 27 

§ 203 Dnr 2019/00277 28 
Riktlinje - Hantering av personuppgifter i Ödeshögs kommun ........................... 28 

§ 204 Dnr 2019/00271 29 
Val av dataskyddsombud .................................................................................. 29 

§ 205 Dnr 2019/00167 31 
Svar på granskningsrapport - Granskning av årsredovisningen 2018 
för Ödeshögs kommun ...................................................................................... 31 

§ 206 Dnr 2019/00245 042 32 
Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet Västra Östergötland .................. 32 

§ 207 Dnr 2019/00240 049 33 
Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet ITSAM ........................................... 33 

§ 208 Dnr 2019/00279 042 35 
Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse - 2018 .............. 35 

§ 209 Dnr 2019/00238 004 36 
Särskilt gallringsbeslut - Nationella prov ............................................................ 36 

§ 210 Dnr 2019/00263 37 
Val av representant till Östgötatrafikens arbetsgrupp - Regionalt 
trafikförsörjningsprogram .................................................................................. 37 

§ 211 Dnr 2018/00301 38 
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§ 183 Dnr 2017/00307 759 

Revidering av projektplan - Ökad Sysselsättning i 
Ödeshög 

Sammanfattning av ärendet 

I kommunstyrelsen beslut § 178/17 framgår att projektet ”Ökad 

sysselsättning i Ödeshög” skulle påbörjas och pågå till utgången av 2019. 

Vidare skulle projektet finansieras genom att belasta kommunens resultat 

under 2018 och 2019 med maximalt 2,25 miljoner kronor per år med 

hänvisning till beslut i kommunstyrelsen 2017-11-22 diarienummer 

2017/00318. 

För 2019 bedöms kostnaderna kunna begränsas till 2 miljoner kronor varför 

detta behöver ombudgeteras från kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

behov.  

På dagens sammanträde informerar Mersiha Karisik, tf arbetsmarknadschef 

om projektet och arbetslösheten i Ödeshögs kommun.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Projektet ”Ökad sysselsättning i Ödeshög” finansieras med 2 miljoner kronor 

2019 genom ianspråktagande av kommunstyrelsens anslag för oförutsedda 

behov.     

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Presentation 

 

----- 
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§ 184 Dnr 2019/00133  

Information - Redovisning av enkäten Om mig 

Sammanfattning av ärendet 

"Om mig" är Östergötlands länsgemensamma webbenkät om ungdomars 

hälsa och livsstil som har genomförts årligen sedan hösten 2014. Enkäten är 

ett samarbete mellan länets kommuner, Länsstyrelsen Östergötland och 

Region Östergötland. 

Utgångspunkten i arbetet är ungdomars perspektiv på hälsa och livsstil. 

Ungdomar är delaktiga i framtagande och utformning av enkätfrågor liksom 

tolkning och användning av resultat. Förhoppningen är att enkäten kan 

utgöra ett stöd i att förstå ungdomars förutsättningar till en god hälsa och 

goda vanor och kunna underlätta arbetet med barn och unga inom region, 

kommun och skola. 

På dagens sammanträde informerar Britt-mari Johansson, kultur- och 

fritidsförvaltningen om resultatet från enkäten.  

Beslutsunderlag 

Om mig - Ödeshög 

Om mig - Länsrapport 2014-2018 

 

----- 
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§ 185 Dnr 2019/00083 769 

Information - Narkotikakartläggning Östergötland 2018 

Sammanfattning av ärendet 

Narkotikakartläggning Östergötland är ett led i det arbete som bedrivs 

regionalt och kommunalt i Östergötland för att minska antalet 

narkotikaanvändare via både prevention, tidiga insatser och behandling. För 

att veta om rätt insatser görs på rätt ställe behövs kunskap om hur 

narkotikamissbruket i länet ser ut. Resultaten i kartläggningen visar bland 

annat att alla kommuner i länet har någon som missbrukat narkotika.  

På dagens sammanträde informerar Britt-mari Johansson, kultur- och 

bildningsförvaltningen om kartläggningen.  

Beslutsunderlag 

Rapport - Narkotikakartläggning Östergötland 2018 

 

----- 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

8(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 186 Dnr 2019/00134  

Information - Narkotikaspår i avloppet 

Sammanfattning av ärendet 

Det regionala ANDT-rådet erbjöd samtliga länets kommuner att delta i 

mätningar av narkotikaspår i avloppsvatten under 2017-2018. Samtliga 

länets kommuner beslutade att delta. Tre provtillfällen genomfördes och 

analyserades under 2018. 

Det mätningarna visar är att det finns spår av narkotika i samtliga deltagande 

kommuners avloppsvatten. Liksom föregående år är cannabis vanligast 

förekommande men även spår av amfetamin, vilket återfinns i varierande 

omfattning i samtliga kommuner. När det gäller kokain finns även det över 

hela länet men i mindre omfattning. 

Kartläggningen visar att det finns bruk av narkotika i samtliga kommuner 

och därmed bör alla kommuner vidta insatser för att nå det nationella och 

regionala målet ”Ett samhälle fritt från narkotika och dopning, med 

minskade medicinska och sociala skador orsakade av alkohol och med ett 

minskat tobaksbruk”. 

På dagens sammanträde informerar Britt-mari Johansson, kultur- och 

bildningsförvaltningen om kartläggningen.  

Beslutsunderlag 

Narkotikaspår i avloppet 2018 

 

----- 
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§ 187 Dnr 2018/00141 251 

Förlängning av markanvisning Sväm 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Markanvisningsavtalet mellan Ödeshögs kommun och ÖstgötaHus, 

daterat 2018-12-04, förlängs till 2019-12-31. 

2. Markanvisningsavtalet mellan Ödeshögs kommun och Derome Hus, 

daterat 2018-12-04, förlängs till 2019-12-31.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Charles Eriksson (ÖP) reserverar sig mot beslutet och meddelar att han avser 

att före justeringen lämna en skriftlig reservation. 

Sammanfattning av ärendet 

Den 21 november 2018 beslutade kommunstyrelsen att ge ÖstgötaHus och 

Derome Hus markanvisning på ett antal markområden inom fastigheten 

Sväm 1:8. Markanvisningen ger exploatörerna ensamrätt att under en 

begränsad tid och under givna villkor förhandla med kommunen om 

överlåtelse av ett visst av kommunen ägt markområde för bebyggelse.  

Den 4 december 2018 tecknades markanvisningsavtal mellan kommunen och 

respektive exploatör. I avtalen anges det att parterna ska teckna ett 

överlåtelseavtal när utbyggnad av allmän plats och anläggningar har hunnit 

så långt att parterna tillsammans anser att ett sådant avtal kan tecknas. 

Avtalen förfaller dock om marköverlåtelseavtal inte tecknas senast 

31 augusti 2019. Kommunen har dock möjlighet att förlänga 

markanvisningen efter detta datum om rimliga skäl föreligger.  

Inga marköverlåtelseavtal har tecknats mellan kommunen och exploatörerna 

då intresseunderlaget från slutkund inte är tillräckligt för att ett sådant avtal 

kan tecknas. Dessutom har utbyggnaden av infrastrukturen inte påbörjats då 

projekteringen av området har tagit längre tid än vad som var bedömt. 

Exploatörerna önskar att markanvisningsavtalen förlängs till 31 december 

2019.   
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Charles Eriksson (ÖP): Avslag till förlängning av markanvisningsavtalen.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer proposition på förslagen och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.      

Beslutsunderlag 

E-post från Derome Hus om önskad förlängning, daterad 2019-08-06 

E-post från ÖstgötaHus om önskad förlängning, daterad 2019-08-07  

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-08  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Derome Hus 

ÖstgötaHus 
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§ 188 Dnr 2019/00234 403 

Svar på Länsstyrelsens remiss - Energi- och klimat 
strategi för Östergötland 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ödeshögs kommun lämnar remissvar på Energi- och klimatstrategi år 

2019-2023 till Länsstyrelsen i Östergötland enligt 

samhällsbyggnadsförvaltningens förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på Länsstyrelsens 

Energi- och klimat strategi för Östergötland. Strategin är framtagen på 

uppdrag av regeringen och baseras på de internationella och nationella lagar, 

mål och andra ramverk som är antagna för att minska klimatpåverkan. 

Strategin är ett gemensamt dokument för Länsstyrelsen Östergötland och 

Region Östergötland. 

I strategin finns det sex regionala mål samt sex insatsområden med fokus på 

minskade växthusgasutsläpp, förnybar energi och energieffektivisering. 

Insatsområdena belyser vad länet behöver lägga extra fokus på för att nå 

satta mål. Syftet med strategin är att regionala aktörer tillsammans sätter en 

gemensam riktning och mål avseende energiomställning och minskad 

klimatpåverkan. Den ska också fungera som ett stöd och vägledning för 

energi- och klimatarbete i Östergötland. Dokumentet är en övergripande 

strategi som hanterar frågan om att förebygga klimatförändringarna och 

bidra till energiomställningen. Konkreta åtgärder tas inte upp utan är tänkt att 

hanteras som handlingsplaner i nästa steg. Klimatanpassning tas inte heller 

upp då det är en fråga som hanteras i en separat handlingsplan. 

Ödeshögs kommun anser att föreslagen energi- och klimatstrategi ger 

kommunen ett bra kunskapsunderlag om hur det ser ut i länet idag och vilka 

de största utmaningarna är för att minska klimatpåverkan. Det fortsatta 

arbetet med handlingsplaner som innehåller konkreta åtgärder och insatser är 

mycket viktigt. Ett förtydligande i strategin kring organisation av den 

regionala plattformen och tidplan för fortsatt arbete vore önskvärt. Ödeshögs 
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kommun ser det som en styrka att dokumentet är framtaget gemensamt av 

både länsstyrelsen och regionen i Östergötland.  

Beslutsunderlag 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2019-08-06 

Energi- och klimatstrategi år 2019-2023, remissversion     

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Länsstyrelsen Östergötland (endast yttrande) 
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§ 189 Dnr 2019/00229 422 

Svar på remiss angående HVMFS 2013:19 om 
klassificering och miljökvalitetsnormer avseende 
ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 2017:20 om 
kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen 
(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ödeshögs kommun avstår från att yttra sig över remissen.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på översyn av två 

av Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter: HVMFS 2013:19 om 

klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter 

HVMFS 2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt 

förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön.  

Beslutsunderlag 

Remiss om revidering av föreskrifterna HVMFS 2013:19 om klassificering 

och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten, samt föreskrifter HVMFS 

2017:20 om kartläggning och analys av ytvatten enligt förordningen 

(2004:660) om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljö 

 

----- 
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§ 190 Dnr 2018/00373  

IT-infrastrukturprogram för Ödeshögs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Förslag till IT-infrastrukturprogram, IT-infrastrukturprogram 2019-2025, 

antas.      

Beslutsunderlag 

Förslag till IT-infrastrukturprogram, IT-infrastrukturprogram 2019-2025. 

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-09.  

 

----- 
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§ 191 Dnr 2019/00026 209 

Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 
2019-2022 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 2019-

2022, antas.      

Beslutsunderlag 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 2019-

2022 

Samrådsredogörelse 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-13  

 

----- 
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§ 192 Dnr 2019/00266  

Grafisk profil för Ödeshögs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

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/kommunvapnets 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.  

Förvaltningens förslag till beslut  

 Kommunledningsförvaltningens förslag till grafisk profil med riktlinjer och 

bildelement, färger och typografi antas.       

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09 

Förslag till grafisk profil   

 

----- 
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§ 193 Dnr 2019/00246  

Initiativ från Charles Eriksson (ÖP) - Jäv i 
förvaltningsorganisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda förekomsten 

av jäv. 

2. Utredningen ska redovisas vid kommunstyrelsens sammanträde 

4 september 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde informerar Charles Eriksson (ÖP) att det har 

kommit till hans kännedom att det finns misstanke om jäv i 

förvaltningsorganisationen. Han ifrågasätter även hur den interna kontrollen 

fungerar i dessa frågor.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 

utreda förekomsten av jäv.Utredningen ska redovisas vid kommunstyrelsens 

sammanträde 4 september 2019.  

 

----- 
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§ 194 Dnr 2019/00079  

Information - Ny näringslivschef i Ödeshögs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde informerar förvaltningschef Peter Kenell om att 

Conny Ekman från och med 2 september är Ödeshögs kommuns nya 

näringslivschef. Han informerar även om andra personalförändringar inom 

teknik- och näringslivsförvaltningen och om organisationsförändringar inom 

Ödeshögsbostäder AB.  

 

----- 
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§ 195 Dnr 2018/00360  

Svar på motion - Näringslivet i Kommunen 

Sammanfattning av ärendet 

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

åtgärder för att stärka näringslivet i kommunen. Teknik- och 

näringslivsförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse redovisat hur kommunen 

arbetar med dessa frågor idag.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Motionen anses besvarad med hänvisning till teknik- och 

näringslivsförvaltningens redovisning.    

Beslutsunderlag 

Teknisk- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-19  

Motion - Näringslivet i Kommunen  

 

----- 
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§ 196 Dnr 2019/00039  

Uppdrag från kommunfullmäktige - 
Näringslivskontorets organisation samt 
näringslivsutveckling i Ödeshögs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

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

kommunstyrelsen att utarbeta förslag på organisering av näringslivskontoret 

och hur kommunen ska arbeta med näringslivsutveckling.  

Teknik- och näringslivsförvaltningen har utrett frågan. Näringslivsenheten 

under teknik- och näringslivsförvaltningen förstärks från 2 september med 

en heltids näringslivschef. Tjänsten har tidigare varit på deltid och 

förvaltningschefen har handhaft näringslivsfrågorna. Förstärkningen innebär 

att näringslivschefen nu på heltid kommer kunna ägna sig åt att bland annat 

locka nya företag till kommunen samt ge kommunal service och stöttning till 

befintliga företag. Bland övriga uppgifter som nu kommer att fokuseras 

ytterligare på kan nämnas; utveckling av Företagspark E4, satsningar för att 

öka nyföretagandet och aktivt stötta besöksnäringen. 

Näringslivschefen har ett tätt samarbete med Ödeshögs Näringslivsförening 

som är drivande i olika projekt och arrangerar träffar och möten samt 

aktiviteter som är intressant för näringslivet i kommunen. Föreningens 

ledamöter kommer från näringslivets olika kategorier av näringar. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Redovisningen godkänns.    

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14   

 

----- 
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§ 197 Dnr 2019/00042  

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

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Motionen anses besvarad med hänvisning till teknik- och 

näringslivsförvaltnings redovisning.       

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-09   

Motion - Tillsätt en utredning angående möjligheterna att göra Hästholmens 

hamn till ett turistcenter för kommunen 

 

----- 
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§ 198 Dnr 2019/00082  

Revidering av renhållningstaxan 

Sammanfattning av ärendet 

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.  

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till reviderad renhållningstaxa för Ödeshögs kommun antas.  

Ny renhållningstaxa börjar gälla från och med 1 januari 2020    

Beslutsunderlag 

Analys kostnader renhållning 2012-2018 

Förslag till renhållningstaxa 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 

 

----- 
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§ 199 Dnr 2019/00033  

Revidering av VA-taxan 

Sammanfattning av ärendet 

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 under sammanträdet 

VA-taxan höjs med 8 procent. 

Taxan fastställs att gälla från och med 1 januari 2020  

Beslutsunderlag 

Analys kostnader VA 2012-2018 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 

 

----- 
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§ 200 Dnr 2019/00251 800 

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

Sammanfattning av ärendet 

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.   

Förvaltningens förslag till beslut  

Ärendet hänskjuts till planeringsberedningen.      

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 
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§ 201 Dnr 2018/00334 104 

Redovisning av partistöd, verksamhetsåret 2018 

Sammanfattning av ärendet 

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. 

Kommunfullmäktige har att besluta om inkomna granskningar visar att 

partistödet har använts i enlighet med gällande riktlinjer samt om utbetalning 

av partistöd 2020 ska ske till samtliga partier som är representerade i 

kommunfullmäktige i Ödeshögs kommun.    

Förvaltningens förslag till beslut  

 Ärendet överlämnas till kommunstyrelsen utan något förslag till beslut.       
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Beslutsunderlag 

Partiernas redovisningar 

Regler för kommunalt partistöd i Ödeshögs kommun   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 
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§ 202 Dnr 2019/00219  

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Sammanfattning av ärendet 

Delegation innebär ett uppdrag från kommunstyrelsen att i ett visst ärende 

eller grupp av ärenden besluta på kommunstyrelsens vägnar. Delegaten 

träder helt in i kommunstyrelsens ställe. Ett beslut fattat med stöd av 

delegation kan inte ändras av kommunstyrelsen. 

Delegation får ges till nämnds presidium, utskott, ledamot eller ersättare eller 

till en anställd. 

Kommunstyrelsen kan återkalla ett givet delegationsuppdrag. 

Delegat kan återlämna beslutanderätten i ett visst ärende till 

kommunstyrelsen om ärendets beskaffenhet kan anses påkalla det. 

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsordning godkänns.      

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsordning 

 

----- 
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§ 203 Dnr 2019/00277  

Riktlinje - Hantering av personuppgifter i Ödeshögs 
kommun 

Sammanfattning av ärendet 

EU:s dataskyddsförordning (679/2016) gäller som lag i Sverige från och med 

den 25 maj 2018 och ersätter personuppgiftslagen, PuL (1998:204). Från och 

med samma datum har Sverige har även en ny dataskyddslag. Den nya 

dataskyddslagen kompletterar EU:s dataskyddsförordning på övergripande 

nivå. 

Dataskyddsförordningen lägger stor vikt vid den personuppgiftsansvariges 

skyldighet att kunna visa att förordningen följs, vilket kan medföra krav på 

ökad dokumentation. I kommunen hanteras en mängd personuppgifter och 

det behöver säkerställas att kommunens hantering är i enlighet med gällande 

lagstiftning. Med detta kommunövergripande styrdokument sätts de ramar 

verksamheterna behöver iaktta vid personuppgiftshantering. Detta 

styrdokument ska kompletteras av rutiner som på ett mer detaljerat sätt 

stödjer verksamheterna i de processer och hanteringsfrågor som uppkommer.    

Förvaltningens till beslut 

Riktlinje för hantering av personuppgifter i Ödeshögs kommun antas.       

Beslutsunderlag 

Riktlinje för hantering av personuppgifter 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12   

 

----- 
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§ 204 Dnr 2019/00271  

Val av dataskyddsombud 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Tonna Söderberg entledigas som dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun. 

2. Kommunstyrelsen utser Joakim Karlsson (anställd i 

Kommunalförbundet ITSAM) till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun under perioden 21 augusti 

2019 till och med 1 september 2019. 

3. Kommunstyrelsen utser Johan Flemgård (anställd i 

Kommunalförbundet ITSAM) till dataskyddsombud för 

kommunstyrelsen i Ödeshögs kommun från och med 2 september 

2019.     

 

Sammanfattning av ärendet 

Myndigheter som behandlar personuppgifter måste utse ett 

dataskyddsombud. Ombudets roll är att kontrollera att 

dataskyddsförordningen (GDPR) följs inom organisationen genom att till 

exempel utföra kontroller och informationsinsatser.  

För att kunna leva upp till de krav som ställs på ett dataskyddsombud 

samarbetar ITSAM-kommunerna och har ett gemensamt dataskyddsombud, 

Tonna Söderberg. Tonna Söderberg har nu sagt upp sig och 

Kommunalförbundet ITSAM föreslår att han från och med 2 september ska 

ersättas av Johan Flemgård. ITSAM föreslår även att Joakim Karlsson väljs 

till dataskyddsombud i väntan på att Johan Flemgård kommer på plats.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-08   

 

----- 
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Beslutet ska skickas till 

Kommunalförbundet ITSAM 
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§ 205 Dnr 2019/00167  

Svar på granskningsrapport - Granskning av 
årsredovisningen 2018 för Ödeshögs kommun 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunens revisorer har granskat kommunens årsredovisning för år 2018. 

Behjälplig de förtroendevalda revisorerna har varit PWC som upprättat en 

rapport över den granskning de genomfört. Deras bedömning är att 

årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, 

verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Revisorerna 

bedömer att kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i 

balans och att det inte finns några underskott från tidigare år att återhämta. 

Revisorerna bedömer att förvaltningsberättelsen i huvudsak innehåller den 

information som ska ingå enligt lag om kommunal redovisning och god 

redovisningssed. Revisorerna bedömer att årets resultat är förenlig med 

fullmäktiges mål för god ekonomisk hushållning i det finansiella 

perspektivet. Samtliga finansiella mål för 2018 är uppfyllda. Revisorerna 

bedömer vidare att räkenskaperna är rättvisande och upprättade enligt god 

redovisningssed. Avvikelser som konstaterats bedöms inte som materiella 

och påverkar inte räkenskaperna för år 2018 i väsentlig omfattning.  

Förvaltningens förslag till beslut  

Kommunledningsförvaltningens yttrande antas som styrelsens svar på den 

granskning kommunrevisionen gjort av årsredovisningen för år 2018.      

Beslutsunderlag 

”Granskning av årsredovisning av årsredovisning 2018 Ödeshögs kommun” 

April 2019 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05   

 

----- 
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§ 206 Dnr 2019/00245 042 

Årsredovisning 2018 - Samordningsförbundet Västra 
Östergötland 

Sammanfattning av ärendet 

Styrelsen har godkänt årsredovisningen och överlämnar nu 

revisionsberättelsen till medlemmarna för frågan om ansvarsfrihet för 

styrelsen. Medlemmarna skall var för sig pröva frågan om styrelsen skall 

beviljas ansvarsfrihet och om skadeståndstalan skall väckas. Lag 

(2003:1210)  

Förvaltningens förslag till beslut  

I enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen för 

Samordningsförbundet Västra Östergötland ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet.      

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 

 

----- 
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§ 207 Dnr 2019/00240 049 

Årsredovisning 2018 - Kommunalförbundet ITSAM 

Sammanfattning av ärendet 

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 verksamhetens utfall delvis är förenlig med fastställda verksamhetsmål.  

Revisorernas övergripande bedömning är att direktionen har bedrivit sin 

verksamhet på ett ändamålsenligt och ekonomiskt tillfredställande sätt.   

Jäv 

Annicki Oscarsson (KD) och Anders Karlsson (S) deltar inte i 

handläggningen av ärendet på grund av jäv.      

Förvaltningens förslag till beslut 

 I enlighet med revisorernas bedömning beviljas direktionen och dess 

enskilda ledamöter ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018. 

Kommunalförbundet ITSAM:s årsredovisning för verksamhetsår 2018 

godkänns.      



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

34(38) 

Sammanträdesdatum 

2019-08-21 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

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 

 

----- 
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§ 208 Dnr 2019/00279 042 

Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms 
stiftelse - 2018 

Sammanfattning av ärendet 

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  

Förvaltningens förslag till beslut 

 Styrelsen för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse beviljas 

ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.    

Beslutsunderlag 

Årsredovisning för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 2018, 

daterad 11 juni 2019 

Revisionsberättelse 28 juni 2019  

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-07-15  

 

----- 
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§ 209 Dnr 2019/00238 004 

Särskilt gallringsbeslut - Nationella prov 

Sammanfattning av ärendet 

Kravet på att totalbevara nationella ämnesprov i andra ämnen än svenska 

upphörde 2011 och barn- och utbildningsnämnden föreslår därför 

arkivmyndigheten att fatta ett särskilt gallringsbeslut.  

Förvaltningens förslag till beslut 

 Samtliga nationella ämnesprov med tillhörande sammanställningar som 

upprättats fram till 2013 i samtliga ämnen utom svenska och svenska som 

andraspråk ska gallras. 

Nationella ämnesprov med tillhörande sammanställningar i samtliga ämnen 

utom svenska som upprättats 2014 och framåt ska gallras fortlöpande efter 5 

år.     

Beslutsunderlag 

Kultur- och bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

BUN § 50/19 

Arkivreglemente 

 

----- 
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§ 210 Dnr 2019/00263  

Val av representant till Östgötatrafikens arbetsgrupp - 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jonni Harrius (KD) utses till Ödeshögs kommuns representant i AB 

Östgötatrafikens arbetsgrupp - Regionalt trafikförsörjningsprogram.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Trafikförsörjningsprogrammet är ett vägledande planeringsunderlag och 

beskriver de långsiktiga målen för kollektivtrafiken, som alla aktörer i länet 

tillsammans ska arbeta mot. Det är trafikslagsövergripande och omfattar all 

kollektivtrafik i Östergötland. Ödeshögs kommun har nu möjlighet att 

representeras i den arbetsgrupp som AB Östgötatrafiken har skapat för att 

utarbeta ett nytt program som ska gälla från och med 2021.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

AB Östögtatrafiken 
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§ 211 Dnr 2018/00301  

Information - Flytt av Kommunalförbundet ITSAM:s 
kontor 

Sammanfattning av ärendet 

På dagens sammanträde informerar Annicki Oscarsson (KD) om läget vad 

gäller Kommunalförbundet ITSAM:s kontor från Kisa till Linköping. 

Lokalerna är klara att flytta in i från och med 1 oktober 2019. På grund av ett 

formaliafel behöver dock direktionens beslut om flytt tas om vilket kommer 

att göras 28 augusti 2019.  

 

----- 

 

 


