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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare 
 
 

Annicki Oscarsson (KD), ordförande tjänstgör ej § 228 pga av jäv 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Annicki Oscarsson (KD) § 228 
Anders Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
Mikael Eriksson (SD) tjänstgör för Jonas Andersson (M), 2:e vice ordförande 
Lennart Åberg (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Gunilla Christensen (KD) tjänstgör för Robert Wahlström (KD) t o m § 231 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Robert Wahlström (KD) fr o m § 232 
Annika Sundholm (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Johan Tegnert (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 

Övriga närvarande  
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§ 212 Dnr 2017/00307 759 

Revidering av projektplan - Ökad Sysselsättning i 
Ödeshög 

Kommunstyrelsens beslut 

 Projektet ”Ökad sysselsättning i Ödeshög” finansieras med 2 

miljoner kronor 2019 genom ianspråktagande av kommunstyrelsens 

anslag för oförutsedda behov, ansvar 9501.     

 

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.  

Beslutsunderlag 

Kommunstyrelsens beslut § 178, 2017-11-22   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Socialnämnden 

Ekonomikontoret 
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§ 213 Dnr 2018/00373  

IT-infrastrukturprogram för Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till IT-infrastrukturprogram, IT-infrastrukturprogram 2019-

2025, antas.      

 

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.  

Beslutsunderlag 

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

Tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-09.  

 

----- 
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§ 214 Dnr 2019/00026 209 

Bostadsförsörjningsprogram för Ödeshögs kommun 
2019-2022 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 

2019-2022, antas.  

 

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.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till bostadsförsörjningsprogram, Bostadsförsörjningsprogram 2019-

2022 

Samrådsredogörelse 

Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2019-08-13  

 

----- 
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§ 215 Dnr 2019/00266  

Grafisk profil för Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till grafisk profil med 

riktlinjer och bildelement, färger och typografi antas.   

 

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.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-09 

Förslag till grafisk profil   

 

----- 
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§ 216 Dnr 2019/00246  

Initiativ från Charles Eriksson (ÖP) - Jäv i 
förvaltningsorganisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Redovisningen godkänns. 

2. Kommundirektörens muntliga redovisning ska även finnas tillgänglig 

i en skriftlig version.  

 

Sammanfattning av ärendet 

På kommunstyrelsens sammanträde 21 augusti 2019 informerade Charles 

Eriksson (ÖP) att det har kommit till hans kännedom att det har förekommit 

jäv inom förvaltningen. På dagens sammanträde redogör kommundirektör 

Ingmar Unosson för den utredning som har gjorts. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Charles Eriksson (ÖP): Kommundirektörens muntliga redovisning ska även 

finnas tillgänglig i en skriftlig version.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Charles Eriksson (ÖP) 
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§ 217 Dnr 2018/00360  

Svar på motion - Näringslivet i Kommunen 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen anses besvarad med hänvisning till förvaltningschefens 

redovisning   

 

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 redovisar i sin tjänsteskrivelse hur kommunen 

arbetar med dessa frågor idag. 

På dagens sammanträde informerar ordförande Annicki Oscarsson (KD) om 

att näringslivschefen som har rekryterats inte kommer att börja sin tjänst.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-06-19  

Motion - Näringslivet i Kommunen  

 

----- 

 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

12(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-04 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 218 Dnr 2019/00039  

Uppdrag från kommunfullmäktige – Näringslivs-
kontorets organisation samt näringslivsutveckling i 
Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Redovisningen godkänns.  

 

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. 

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14   

 

----- 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

13(33) 

Sammanträdesdatum 

2019-09-04 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

§ 219 Dnr 2019/00042  

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Motionen anses besvarad med hänvisning till teknik- och 

näringslivsförvaltning förvaltningschefs redovisning.  

 

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.  

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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§ 220 Dnr 2019/00082  

Revidering av renhållningstaxan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

1. Förslag till reviderad renhållningstaxa godkänns, vilket innebär en 

höjning av taxan. 

2. Den nya renhållningstaxan ska gälla från och med 1 januari 2019.  

 

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.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med teknik- och näringslivsförvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Förslag till renhållningstaxa 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 

Analys kostnader renhållning 2012-2018 

 

 

----- 
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§ 221 Dnr 2019/00033  

Revidering av VA-taxan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

taxan. 

2. Den nya VA-taxan ska gälla från och med 1 januari 2019. 

 

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 

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

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med teknik- och näringslivsförvaltningens förslag.  
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Beslutsunderlag 

Analys kostnader VA 2012-2018 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-14 med 

förslag om reviderad VA-taxa. 

 

 

 

----- 
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§ 222 Dnr 2019/00251 800 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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

sommarorkesterns fortlevnad 2019 avslås. 

2. Ärendet hänskjuts till planeringsberedningen för fortsatt 

handläggning.  

 

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.   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Kultur- och fritidsnämndens ansökan om 

tilläggsanslag för att säkra sommarorkesterns fortlevnad 2019 avslås. 

Ärendet hänskjuts till planeringsberedningen.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och fritidsnämndens beslut   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 
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§ 223 Dnr 2018/00334 104 

Redovisning av partistöd, verksamhetsåret 2018 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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 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. 
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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.    

Beslutsunderlag 

Partiernas redovisningar 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

 

----- 
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§ 224 Dnr 2019/00219  

Kommunstyrelsens delegationsordning 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunledningsförvaltningens förslag till reviderad 

delegationsordning godkänns.  

 

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.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens förslag till delegationsordning 2019-08-19 

 

----- 

Beslutet (+ delegationsordningen) ska skickas till 

Samtliga förvaltningschefer  

Administrativ chef 

Ekonomichef 

Teknisk chef 

Räddningschef 

Kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande 
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§ 225 Dnr 2019/00277  

Riktlinje - Hantering av personuppgifter i Ödeshögs 
kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

 Riktlinje för hantering av personuppgifter i Ödeshögs kommun antas.   

 

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.    

Beslutsunderlag 

Riktlinje för hantering av personuppgifter 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-12   

 

----- 

Beslutet (+ riktlinjerna) ska skickas till 

Dataskyddsombudet (ITSAM) 
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§ 226 Dnr 2019/00167  

Svar på granskningsrapport - Granskning av 
årsredovisningen 2018 för Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ekonomichefens yttrande antas som styrelsens svar på den 

granskning kommunrevisionen gjort av årsredovisningen för år 2018.   

 

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. 

Revisorernas 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. 

Revisorerna synpunkter kommenteras nedan.  
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Beslutsunderlag 

”Granskning av årsredovisning av årsredovisning 2018 Ödeshögs kommun” 

April 2019 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-05   

 

----- 

Beslutet (+ yttrandet) ska skickas till 

Kommunens revisorer 

Kommunfullmäktige 
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§ 227 Dnr 2019/00245 042 

Fråga om bevilja ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet 
- Samordningsförbundet Västra Östergötland  

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 I enlighet med revisorernas tillstyrkan, bevilja styrelsen för 

Samordningsförbundet Västra Östergötland ansvarsfrihet för 2018 års 

verksamhet.  

 

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)  

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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§ 228 Dnr 2019/00240 049 

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

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

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.  

 

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 

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.  

Jäv 

Annicki Oscarsson (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av 

jäv.      
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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 

 

 

----- 
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§ 229 Dnr 2019/00279 042 

Fråga om bevilja ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet 
- Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Styrelsen för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse beviljas 

ansvarsfrihet för 2018 års verksamhet.   

 

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  

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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§ 230 Dnr 2019/00238 004 

Särskilt gallringsbeslut - Nationella prov 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Samtliga nationella ämnesprov med tillhörande sammanställningar 

som upprättats fram till 2013 i samtliga ämnen utom svenska och 

svenska som andraspråk ska gallras. 

2. Nationella ämnesprov med tillhörande sammanställningar i samtliga 

ämnen utom svenska som upprättats 2014 och framåt ska gallras 

fortlöpande efter 5 år.     

 

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.  

Beslutsunderlag 

Kultur- och bildningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

BUN § 50/19 

Arkivreglemente 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 231 Dnr 2019/00299  

Information - Utbildning inom civilt försvar och 
totalförsvaret 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsens ledamöter erbjuds möjlighet att delta i en utbildning 

inom civilt försvar och totalförsvaret måndag 16 september i Mjölby. 

Enligt en överenskommelse mellan Myndigheten för samhällsskydd och 

beredskap (MSB) och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om 

kommuners arbete med civilt försvar mellan 2018-2020 har ett antal 

fokusområden lyfts fram. Ett av dessa områden är att nyckelpersoner inom 

kommunen ska erbjudas kompetenshöjande insatser. 

Denna utbildning utgör en del av den kompetenshöjning som kommer ske 

inom kommunen inom ramen för arbetet med det civila försvaret för att 

kommunen ska uppnå de överenskommelser som tagits på central nivå och 

därmed skapa en gemensam grund att utgå från i kommunens arbete med 

återuppbyggnaden av totalförsvaret. 

Beslutsunderlag 

Utbildning inom civilt försvar och totalförsvaret 

 

----- 
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§ 232 Dnr 2019/00231  

Översyn av den politiska organisationen 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda en förändrad 

nämndsorganisation enligt kommunledningsförvaltningens underlag. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har med anledning av det ekonomiska läget beslutat 

genomföra en översyn av den politiska organisationen. I samband med 

dagens sammanträde överlämnas underlag till kommunstyrelsen för 

diskussion och eventuellt inriktningsbeslut för det vidare arbetet. 

Då olika organisationsstrukturer har ett flertal olika ”underalternativ” är det 

nödvändigt att utifrån en politisk diskussion begränsa antalet 

utredningsalternativ. Den politiska styrgruppen bör därför ge en inriktning på 

arbetet. Är det så att översynen ska nå maximal besparing bör alternativen 

prioriteras och därmed utredas i ordning: KS utan utskott, KS med utskott 

respektive begränsad nämndsorganisation. Är det så att något av dessa 

alternativ inte politiskt kan accepteras bör de avfärdas redan nu så att 

utredningen kan prioritera andra alternativ.   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD), Anders Karlsson (S), Jonny Harrius (KD) och 

Karl-Gustav Johansson (C): Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att 

utreda en förändrad nämndsorganisation för att nå en kostnadsbesparing. 

Charles Eriksson (ÖP): Avslag på Annicki Oscarssons (KD) med fleras 

förslag. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet med Annicki Oscarssons (KD) med fleras förslag.  

Beslutsunderlag 

Politisk organisation – Underlag 2019-08-28 

Politisk organisation – Underlag 2018-06-18   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-08-28 

 

----- 
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§ 233 Dnr 2019/00242  

Anmälan av delegationsbeslut 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordföranden 

och tjänstemän i enlighet med kommunstyrelsens delegeringsordning. Dessa 

beslut ska redovisas till kommunstyrelsen. Redovisningen innebär inte att 

kommunstyrelsen överprövar eller fastställer delegeringsbesluten. Däremot 

får kommunstyrelsen återta lämnad delegering eller föregripa ett beslut i ett 

enskilt ärende av den som fått beslutanderätten genom att själv ta över 

ärendet och fatta beslut. 

Delegeringsbeslut gällande anställningar registrerade 2019-04-31 - 2019-08-

16 samt övriga delegationsbeslut registrerade 2019-05-01 t o m 2019-08-27 

anmäls till dagens sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Delegeringslista anställningar registrerade 2019-04-31 - 2019-08-16 

Delegeringslista beslut registrerade 2019-05-01 t o m 2019-08-27 

 

----- 

 

 


