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Plats och tid Riddarsalen i Ödeshög, kl 19:00 – 21:20. 

Beslutande Ledamöter 

Se särskild närvarolista. 

 Ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Kerstin Slatte (M) och Christina Bruhno (KD) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 49-59 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Jonny Ståhl (C)  

 Justerare 

  

 Kerstin Slatte (M) Christina Bruhno (KD)  
 

 ANSLAG/BEVIS 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag. 

Organ Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 2019-06-17 

Datum då anslaget sätts upp 2019-06-24 Datum då anslaget tas ned 2019-07-17 

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret, Ödeshög 
 

Underskrift 

  

 Maria Blomberg  
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Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter 
 

Jonny Ståhl (C) 
Annika Sundholm (S) 
Charles Eriksson (ÖP) 
Annicki Oscarsson (KD) 
Lennart Åberg (KD) 
Magnus Oscarsson (KD) 
Gunilla Christensen (KD) 
Jonni Harrius (KD) 
Robert Wahlström (KD) 
Anders Rydberg (KD) 
Margoth Petersson (KD) 
Charlotte Gustafsson (KD) 
Christina Bruhno (KD) tjänstgör för Mattias Petersson (KD) 
Barbro Landstedt (KD) tjänstgör för Birgitta Widén Blomberg (KD) 
Peter Frejhagen (S) tjänstgör t o m § 50 
Anders Karlsson (S) 
Maria Gustafsson (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Birgitta Hellman Magnusson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) tjänstgör för Roger Silfver (C) 
Marianne Bremer (C) 
Jonas Andersson (M) 
Kerstin Slatte (M) 
Teodor Johansson (M) tjänstgör för John Widegren (M) 
Johan Tegnert (SD) 
Örjan Jansson (SD) 
Mikael Eriksson (SD) 
Tommy Andersson (SD) 
Karin Langhard (MP) 
Michael Ernst (FI) tjänstgör för Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

   

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
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Ärendelista 

§ 49 Dnr 2018/00376 -001 4 
Lednings- och styrningssystem för Ödeshögs kommun ...................................... 4 

§ 50 Dnr 2019/00223 - 5 
Budgetuppföljning per april 2019 - Kommunövergripande ................................... 5 

§ 51 Dnr 2018/00363 - 6 
Kommunikationsstrategi för Ödeshögs kommun ................................................. 6 

§ 52 Dnr 2019/00189 - 9 
Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av de kommunala 
uppdragen verksamhetsåret 2018 ....................................................................... 9 

§ 53 Dnr 2019/00191 - 10 
Revidering av krisledningsnämndens reglemente ............................................. 10 

§ 54 Dnr 2019/00254 -206 11 
Avgifter för försäljning av tobak, vissa receptfria läkemedel samt e-
cigaretter och  påfyllningsbehålllare .................................................................. 11 

§ 55 Dnr 2019/00236 -111 13 
Avsägelse av uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige - Lasse 
Frisk (S) ............................................................................................................ 13 

§ 56 Dnr 2019/00253 - 14 
Val av revisorer för räkenskapsåren 2019 - 2022 för Änkefru Gustafva 
Charlotta Behms stiftelse .................................................................................. 14 

§ 57 Dnr 2019/00259 -439 15 
Inkommen motion - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, 
våtmarksutredning i Ödeshögs kommun ........................................................... 15 

§ 58 Dnr 2019/00262 -289 16 
Enkel fråga - Till ordförande i Ödeshögsbostäder AB om utskickad 
prislista ............................................................................................................. 16 

§ 59 Dnr 2019/00109 -111 17 
Delgivningar ...................................................................................................... 17 
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§ 49 Dnr 2018/00376 -001 

Lednings- och styrningssystem för Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till Ödeshögs kommuns lednings- och styrningssystem antas. 

Sammanfattning 

Kommunal offentlig verksamhet, oavsett om den bedrivs i traditionell 

förvaltningsform eller bolagsform, levererar verksamhet som är viktig för 

väldigt många människor. Det mesta kommunen gör för sina invånare, 

besökare, organisationer och företag bekostas av våra gemensamma 

skattemedel. Det är därför viktigt att det som levereras är av hög kvalitet och 

att det levereras så effektivt som möjligt.  En viktig del i att leverera hög 

kvalité effektivt är att styrningen och ledningen, den så kallade styrmodellen, 

stödjer medarbetare, chefers och politikers möjligheter att leverera den 

kommunala servicen.  

På dagens sammanträde informerar kommundirektör Ingmar Unosson om 

kommunstyrelsens förslag till Ödeshögs kommuns lednings- och 

styrningssystem.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD), Michael Ernst (FI) och Anders Karlsson (S): Bifall 

till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Styrmodell 2019-05-23 

Remissredogörelse Styrmodell   

KS § 165/19 

 

----- 
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§ 50 Dnr 2019/00223 - 

Budgetuppföljning per april 2019 - 
Kommunövergripande 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Redovisningen av budgetuppföljning per april 2019 godkänns.  

Sammanfattning 

Löpande under året sammanställs en uppföljning av ekonomi och 

verksamhet med prognos för helårsutfallet för hela kommunen. Som en del 

av detta gör alla nämnder en budgetuppföljning per den siste april till 

kommunstyrelsen. Sammanställningen av budgetuppföljning för de första 

fyra månaderna 2019 grundar sig på de bedömningar som kommer från 

nämnderna medans finansförvaltningens prognos är framtagen av 

ekonomikontorets personal. 

Kommunens budgeterade resultat för 2019 uppgår till 0 kronor. Prognosen 

för helår visar en resultat på -1,9 miljoner kronor vilket ger en negativ 

budgetavvikelse på -1,9 miljoner kronor. Sammantaget visar nämndernas 

prognoser en negativ budgetavvikelse på -1,9 miljoner kronor vid årets slut. 

Kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, miljö-och byggnämnden samt 

socialnämnden prognostiserar budgetunderskott medan kultur- och 

fritidsnämnden förväntas göra ett överskott. Övriga nämnder förväntas hålla 

sig till tilldelad ram. 

Finansförvaltningen prognostiserar ingen avvikelse mot tilldelad budget. 

Totalt beslutad investeringsbudget uppgår efter det till 33,5 miljoner kronor 

netto. Till och med april månad har 8,8 miljoner kronor redovisats. 

Beslutsunderlag 

Ekonomisk uppföljning per april 2019, daterad 2019-05-09   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

KS § 169/19 

 

----- 
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§ 51 Dnr 2018/00363 - 

Kommunikationsstrategi för Ödeshögs kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till kommunikationsstrategi antas.   

 

Reservationer 

Michael Ernst (FI) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget förslag. 

Sammanfattning 

Kommunikationsstrategin anger riktlinjer för hur Ödeshögs kommun ska 

arbeta med sin kommunikation och prioriterade utvecklingsområden i det 

gemensamma kommunikationsarbetet. Kommunikationsarbetet är inget 

självändamål utan ska bidra till att kommunens vision och verksamhetsmål 

uppfylls. Den ligger till grund för en övergripande kommungemensam syn 

på kommunikationsarbete. Den beskriver övergripande målsättningar och 

kompletteras med riktlinjer och policys inom olika områden som ger 

ytterligare stöd. 

Kommunikationsstrategin innehåller kommunikationens mål och 

kännetecken, målgrupper, kanaler, ansvarsfördelning, uppföljning samt lagar 

och förordningar att förhålla sig till.   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Michael Ernst (FI): Första meningen under rubriken Kommunikationens mål 

och kännetecken, ”Övergripande målsättning med kommunikation är att 

relevant information ska finnas tillgänglig, den ska bidra till en positiv bild 

av Ödeshög, samt ska det finnas kanaler för dialog, frågor, synpunkter och 

kunskapsutbyte” ska ändras till ” Övergripande målsättning med 

kommunikation är att relevant information ska finnas tillgänglig, den ska ge 

en sann och ärlig bild av Ödeshög, samt ska det finnas kanaler för dialog, 

frågor, synpunkter och kunskapsutbyte”. 
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Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att 

kommunfullmäktige beslutar i enlighet med kommunstyrelsens förslag.  

Omröstning begärs 

Kommunfullmäktige godkänner följande beslutsgång: 

Ja-röst för kommunstyrelsens förslag. 

Nej-röst för Michael Ernsts (FI) förslag. 

Omröstningsresultat 

Med 22-ja-röster mot 7 nej-röster beslutar kommunfullmäktige i enlighet 

med kommunstyrelsens förslag. 

 

Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Annika Sundholm (S) x   

Charles Eriksson (ÖP)  x  

Annicki Oscarsson (KD) x   

Lennart Åberg (KD) x   

Magnus Oscarsson (KD) x   

Gunilla Christensen (KD) x   

Jonni Harrius (KD) x   

Robert Wahlström (KD) x   

Anders Rydberg (KD) x   

Margoth Petersson (KD) x   

Charlotte Gustafsson (KD) x   

Christina Bruhno (KD) x   

Barbro Landstedt (KD) x   

Peter Frejhagen (S) x   

Anders Karlsson (S) x   

Maria Gustafsson (S) x   

Jeanette Andersson (S) x   
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Ledamot/tjänstgörande 

ersättare 

Ja-röst Nej-röst Avstår 

Birgitta Hellman 
Magnusson (S) 

x   

Karl-Gustav Johansson (C) x   

Marianne Bremer (C) x   

Jonas Andersson (M) x   

Kerstin Slatte (M) x   

Teodor Johansson (M) x   

Johan Tegnert (SD)  x  

Örjan Jansson (SD)  x  

Mikael Eriksson (SD)  x  

Tommy Andersson (SD)  x  

Karin Langhard (MP)  x  

Michael Ernst (FI)  x  

Jonny Ståhl (C), ordf x   

SUMMA 22 7  

 

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-04-23 

Förslag till kommunikationsstrategi   

KS § 164/19 

 

----- 
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§ 52 Dnr 2019/00189 - 

Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av 
de kommunala uppdragen verksamhetsåret 2018 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Uppföljningen 2019-04-30 sammanställd av de kommunala bolagens 

VD läggs till handlingarna. 

Sammanfattning 

I ägardirektiven för samtliga kommunägda bolag i koncernen Ödeshögs 

Kommunhus AB är beslutat att bolagens styrelse och verkställande 

direktören ska i eller i anslutning till respektive årsredovisning redovisa hur 

de olika bolagen bedrivit verksamheten och hur den utvecklats i enlighet 

med det kommunala uppdraget och det kommunala syftet med respektive 

bolag och dess verksamhet.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2019-04-30 

Uppföljning av de kommunala bolagens uppfyllelse av de kommunala 

uppdragen verksamhetsåret 2019, daterad 2019-04-30   

KS § 177/19 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Ödeshögs Kommunhus AB 
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§ 53 Dnr 2019/00191 - 

Revidering av krisledningsnämndens reglemente 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden antas.   

Sammanfattning 

I samband med den nya mandatperioden togs kommunstyrelsens 

arbetsutskott bort. Då krisledningsnämnden reglemente anger att 

krisledningsnämnden består av kommunstyrelsens arbetsutskotts ledamöter 

och ersättare behöver det revideras. Kommunledningsförvaltningen föreslår 

att krisledningsnämnden ska utgöras av kommunstyrelsens ordinarie 

ledamöter.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-05-08 

Förslag till reviderat reglemente för krisledningsnämnden   

KS § 178/19 

 

----- 
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§ 54 Dnr 2019/00254 -206 

Avgifter för försäljning av tobak, vissa receptfria 
läkemedel samt e-cigaretter och  påfyllningsbehålllare 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Avgifter för tobakshandläggning kapitel 8 Lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter fastställs. 

Protokollsanteckning 

Jonas Andersson (M) meddelar att han avser att före justeringen lämna en 

protokollsanteckning. 

Sammanfattning 

Enligt 8 kap. 1 § Lag (2018:2088) om tobak och liknande produkter får en 

kommun ta ut avgifter för försäljning av tobak.  Detta är en uppgift som 

åläggs kommuner från och med 1/7 2019.  

Handläggning av tillstånd för försäljning genomförs av Motala kommun, 

vilka vi har ett samarbetsavtal med sedan 2016. Av samverkansavtalet, som 

reglerar försäljning, tillstånds- och tillsynsverksamhetens uppdrag och de 

samverkande kommunernas ansvar, framgår att respektive kommun själv 

svarar för debitering och övrig administration av avgifter där sådana ska tas 

ut av sökande såsom ansöknings och tillsynsavgifter.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD): Bifall till kommunstyrelsens förslag. 

Beslutsunderlag 

KS § 182/19 

SN § 47/19 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Avgifter för tobakshandläggning 

 

----- 
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Beslutet skickas till 

Socialnämnden 

Motala kommun (+ avgifter) 
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§ 55 Dnr 2019/00236 -111 

Avsägelse av uppdrag som ersättare i 
kommunfullmäktige - Lasse Frisk (S) 

Kommunfullmäktiges beslut 

1. Lasse Frisks (S) avsägelsen godkänns. 

2. En begäran om ny sammanräkning i kommunfullmäktige efter Lasse 

Frisk (S) skickas till Länsstyrelsen 

Sammanfattning 

Lasse Frisk (S) begär entledigande från sitt uppdrag som ersättare i 

kommunfullmäktige. 

    

 

----- 

Beslutet skickas till 

Länsstyrelsen 

Personalkontoret 

Lasse Frisk (S) 
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§ 56 Dnr 2019/00253 - 

Val av revisorer för räkenskapsåren 2019 - 2022 för 
Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Alexander Gideskog (M) och Åke Johansson (ÖP) utses till revisorer 

för Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 2019 – 2022. 

Sammanfattning 

Av stadgarna för "Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse i Trehörna" 

framgår av första stycket § 10 Revision följande: 

"Räkenskaperna och styrelsens förvaltning skall granskas av revisorer som 

utses av kommunfullmäktige."  

   

 

----- 

Beslutet skickas till 

Änkefru Gustafva Charlotta Behms stiftelse 

Alexnder Gideskog (M) 

Åke Johansson (ÖP) 
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§ 57 Dnr 2019/00259 -439 

Inkommen motion - Statligt bidrag till det lokala 
naturvårdsprojektet, våtmarksutredning i Ödeshögs 
kommun 

Kommunfullmäktiges beslut 

 Motionen överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 

Sammanfattning 

Karin Langhard (MP) har inkommit med en motion angående bidrag till det 

lokala naturvårdsprojektet, våtmarksutredning i Ödeshögs kommun. På 

dagens sammanträde redogör Karin Langhard (MP) för motionen. 

Beslutsunderlag 

Motion - Statligt bidrag till det lokala naturvårdsprojektet, 

våtmarksutredning i Ödeshögs kommun 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Karin Langhard (MP) 
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§ 58 Dnr 2019/00262 -289 

Enkel fråga - Till ordförande i Ödeshögsbostäder AB 
om utskickad prislista 

 

Sammanfattning 

Charles Eriksson (ÖP) har till dagens sammanträde inkommit med en enkel 

fråga till Karl-Gustav Johansson (C), ordförande i Ödeshögsbostäder AB om 

en utskickad prislista. Karl-Gustav Johansson (C) meddelar att han besvarar 

frågan på nästkommande sammanträde. 

Beslutsunderlag 

Enkel fråga till ordförande i Ödeshögsbostäder AB om utskickad prislista 

 

----- 

Beslutet skickas till 

Charles Eriksson (ÖP) 

Karl-Gustav Johansson (C) 
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§ 59 Dnr 2019/00109 -111 

Delgivningar  

   

Sammanfattning 

På dagens sammanträde delges kommunfullmäktige följande handlingar: 

Länsstyrelsens beslut om ny ledamot/ersättare i kommunfullmäktige efter 

Benny Jagerfalk (SD) 

    

 

----- 

 

 


