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§ 36 Dnr 2020/00003  

Fastställelse av föredragningslista 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Nytt ärende om delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten 

till följd av covid-19, tas upp som ärende 12.      

 

----- 
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§ 37 Dnr 2020/00002 109 

Information från verksamheterna 

Följande information ges: 

Samhällsbyggnadschef 

 Covid-19 – krisledningsstab aktiverad 17 mars. Regelbundna möten 

hålls 3 gånger/vecka. Även chefsinformationsträffar 3 gånger/vecka. 

Hemsidan viktig informationsbärare för snabb och riktig information. 

Politikerinformation har distribuerats för att förenkla det politiska 

arbetet kopplat exempelvis till nämnder. Lokala åtgärder har också 

inneburit att publika arrangemang fram till 14 april kommer att stäl-

las in. Pandemiplaner har uppdaterats, åtgärdsprogram för att stötta 

näringslivet tas fram, kontakter med föreningslivet för 

informationsbyte m.m 

 Aktuella läget för besparingar och ekonomiska läget. Planen hålls. 

 Mjölby och Boxholms kommuner ställer sig positiva till samverkan 

inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 

 Utredningen kring ökat stöd till barn- och ungdomsföreningar har 

påbörjats. 

 Utredning kring Café Lysets verksamhet ingår i planeringsbered-

ningen. 

 Utredning kring Servicekontor ingår i planeringsberedningen. 

 Konsekvensbeskrivning av de besparingar som har genomförts 

kommer att redovisas löpande i nämnden. 

Enhetschef kultur och fritid 

 Föreläsning på internationella kvinnodagen genomförd med 37 del-

tagare. 

 Besök av Östergötlands museum gällande gemensamma projekt inför 

hösten 2020 och våren 2021. 

 Körprojektet åk 3-4 som planeras till den 15 maj är inte inställt, av-

vaktar eventuella framtida beslut. 

 

 Barnteater 4 februari, 100 barn delat på två grupper.  
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 Verksamhetsbidrag hösten 2019 totalt 134 750 kr, 110 kr per sam-

mankomst. Totalt 2 654 sammankomster. Sedan 2009 har antalet 

sammankomster minskat med 1 278. 

 

----- 
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§ 38 Dnr 2019/00130 274 

Ansökan om bostadsanpassningsbidrag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Bostadsanpassningsbidrag beviljas med stöd av 5 § Lag om bostads-

anpassning m.m. (2018:222) med 65 867 kr inklusive moms, för fler-

talet byggåtgärder samt funktionskabin. 

 

Sammanfattning av ärendet 

Inkommen ansökan om bostadsanpassningsbidrag avser bland annat bort-

tagning av trösklar samt kilar vid trösklar, ramp till ytterdörr, breddning av 

dörr in till toalett samt ny duschkabin. 

Bedömning 

Byggenheten bedömer att de ansökta åtgärderna är nödvändiga för att bosta-

den ska kunna vara ändamålsenlig som bostad och att bostadsanpass-

ningsbidrag därmed ska beviljas enligt 5 § Lag om bostadsanpassnings-

bidrag mm (2018:222) 

Beslutsunderlag 

Ansökan, 2019-12-06 

Fullmakt, 2019-12-06 

Intyg arbetsterapeut, 2020-01-27 

Offert PEAB, 2020-02-21 

Offert Moveum, 2020-03-11 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-12      

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Sökande + mb 

Arbetsterapeut 

PEAB byggservice AB 
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§ 39 Dnr 2020/00029 009 

Remiss - Motion Inför Rättviksmodellen för en stärkt 
och förbättrad avgiftsmodell 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

Följande yttrande lämnas till kommunstyrelsen: 

 Yrkandet om att införa Rättviksmodellen i Ödeshögs kommun avslås 

med nedanstående motivering.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Moderaterna i Ödeshög har lämnat in en motion gällande förslag på infö-

rande av Rättviksmodellen.  

Kommunstyrelsen har remitterat motionen till samhällsbyggnadsnämnden 

för yttrande. 

I motionen lyfter Moderaterna fram tre yrkanden. Detta förslag till yttrande 

behandlar yrkande nummer 1 om införande av Rättviksmodellen. Det andra 

yrkandet om att redovisa vilka kostnader som ingår i avgifterna kräver en del 

administration och tid men kan tas fram om kommunstyrelsen önskar. Det 

tredje yrkandet är direkt riktat till kommunstyrelsen och behandlas inte i 

detta remissvar.  

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit del av olika underlag som t.ex. 

Statskontorets rapport om avgifter i livsmedelskontrollen (SKR, 2013) och 

Ekonomistyrningsverkets rapport om avgift och tillsyn samt. Nämnden har 

även tagit del av Söderköping/Valdemarsviks utredning kring alternativt 

avgiftssystem för miljökontoret.   

I dagsläget baseras kommunens tillsynstaxor på Sveriges kommuner och 

regioners (SKR) taxemodell. Taxorna innehåller både fasta kostnader, som 

t.ex. avgift för tillstånd för enskilt avlopp, kostnader i form av timavgifter 

samt årliga avgifter för kontroll och tillsyn. 

Rättvik har tagit fram en egen taxemodell, även kallad Rättviksmodellen. 

Modellen innebär att en årlig mindre administrativ avgift debiteras för alla 

verksamheter. Därefter görs efterhanddebitering efter utförd kontroll. 

Modellen har fått mycket uppmärksamhet i media och mötts av kritik från 

bland annat Livsmedelsverket som befarar stora svårigheter för kontroll-

myndigheter att upprätthålla en planerad kontroll i tillräcklig omfattning, samt 
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ha tillräcklig och kompetent bemanning, om avgifterna i huvudsak tas ut i 

efterhand.  

SKR har uttalat att de inte aktivt kan stödja Rättviksmodellen med bedömer 

att de inte heller kan bannlysa den så länge ingen överklagat Rättviks taxa och 

någon slag rättspraxis utvecklats. 

Motivering 
Ekonomistyrningsverket konstaterar i sin rapport ”Finansiering av tillsyn” att 

finansieringen för de kontrollerade objekten bör vara förutsebar för att un-

derlätta för tillsynsobjektens planering. Avgiftskonstruktionen bör inte heller 

vara för komplicerad och/eller kostnadskrävande att administrera. 

 

Fördelen med efterhandsdebitering (Rättviksmodellen) är tydligheten, nack-

delen är att det blir mer administration och att avgiften inte blir lika förut-

sägbar som en fast årlig avgift.  

 

Efterhandsdebitering innebär att ett avgiftsbeslut och fakturaunderlag ska 

skrivas efter varje kontrollbesök. Med nuvarande system genereras alla cirka 

100 årliga fakturorna vid ett och samma tillfälle genom massdebitering. Ett 

system med efterhandsdebitering kan kanske ge en större förståelse från 

verksamhetsutövarna men kräver mer administration och blir då troligen 

totalt sett dyrare. Räknat på de antal livsmedelsverksamheter som vi har idag 

skulle det innebära närmare 142 timmar extra administrativt arbete som ska 

utföras av handläggarna. Att skapa debiteringsunderlag efter varje kontroll 

tar värdefull tid från kärnverksamheten i anspråk. 

 

Förslaget innebär även en högre kostnad för livsmedelsföretagaren de år då 

kontroll utförs. Exempelvis får en livsmedelsföretagare med 1 timmes årlig 

kontrolltid betala 1 050 kr/år med nuvarande system. Med efterhands-

debitering skulle företagaren få betala för den tid som gått åt vid kontrollen. 

Enligt planeringen avsätts 3 timmar, vilket innebär en kostnad på 3150 kr vid 

kontrolltillfället. Har kontrollen tagit längre tid än 3 timmar debiteras ytterli-

gare tid. Förslaget innebär även en extra hantering o form av avgiftsbeslut 

och separata faktureringar som även det innebär en kostnad.  

 

En bedömning är att det kommer kosta ca. 1,5 h extra per objekt i extra 

administration.  

 

Med nuvarande avgiftssystem tillämpas förhandsdebitering. Det är främst 

tillstånds- och anmälningspliktiga anläggningar som omfattas. Standardtill-

synsintervall varierar från två besök per år till ett besök vart tredje år. För-

delen med nuvarande system är att den årliga tillsynsavgiften är förutsägbar 
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för verksamhetsutövarna. För verksamheter med mindre risker medför nuva-

rande system att de betalar en lägre avgift varje år istället för att betala en 

högre avgift de år då tillsyn sker. Den administrativa bördan för handläggar-

na blir också mindre ju färre debiteringsunderlag som ska skapas. Det bör 

observeras att merparten av miljökontorets tillsyn utgörs av inspektioner på 

plats men miljökontoret utövar även tillsyn av mer administrativ art, som 

granskning av analysresultat, miljö- och årsrapporter. Även denna tillsyn 

innefattas i den årliga avgiften. 

 

Fasta årliga avgifter ger även miljökontoret möjlighet att lägga upp plane-

ringen för verksamheterna med bestämda intervall, vilket stämmer väl över-

ens med lagstiftningen. 

 

Fördelar och nackdelar med nuvarande avgiftsmodell har varit uppe för 

diskussion under längre tid. Livsmedelsverket fick ett regeringsuppdrag 

2017 att se över nuvarande riskklassningssystem och avgiftsmodell vilket 

skett. De har gjort en hemställan till Näringslivsdepartementet om att utreda 

frågan om obligatoriskt efterhandsdebitering. En proposition förväntas tidig-

ast komma under våren 2020 vilket innebär att ett införande av ny avgifts-

modell är möjlig tidigast årsskiftet 2021/2022.   

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anders Karlsson (S) och Åse Wännerstam (C): bifall till förvaltningens för-

slag till yttrande.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-02-21 

Motion 2019-11-08 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunstyrelsen 
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§ 40 Dnr 2018/00034 420 

XX - Föreläggande med vite för åtgärder enligt 
miljöbalken 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansöka hos Mark- och miljödomstolen om utdömande av vite.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljöenheten, byggenheten och räddningstjänsten utförde tillsammans den 

29 maj 2017 ett föranmält tillsynsbesök på fastigheten XX. Vid 

tillsynsbesöket konstaterades ett flertal brister mot gällande lagstiftning. 

Bristerna ledde till att samhällsbyggnadsnämnden (dåvarande miljö- och 

byggnämnden) beslutade 2017-07-04 om föreläggande om åtgärder enligt 

miljöbalken. Vid uppföljande inspektioner konstaterades att bristerna inte 

efterlevts varar nämnden 2018-06-18 fattade beslut om föreläggande med 

vite för åtgärder enligt miljöbalken.  

Efter ett uppföljande tillsynsbesök 2019-12-02 konstaterade nämnden att viss 

rättelse har skett men att det kvarstår brister och att föreläggandet inte efter-

levts fullt ut.   

Beslutsunderlag 

Föreläggande med vite för åtgärd enligt miljöbalken 

Tjänsteskrivelse 2020-03-17   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Mark- och miljödomstolen 
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§ 41 Dnr 2020/00049 624 

Ungdomsenkäten Om mig 2019 

Sammanfattning av ärendet 

Enhetschefen för kultur och fritid, Britt-mari Johansson informerar om ung-

domsenkäten ”Om mig” som hösten 2019 genomfördes för sjätte gången. 

Hela Östergötland deltar, 80 skolor och över 4 000 elever. I Ödeshög deltog 

46 elever vilket var 100% av elevantalet just då. 

Allt material finns tillgängligt på webbplatsen: statusostergotland.se 

 

----- 
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§ 42 Dnr 2020/00009 880 

Biblioteksplan 2020-2023 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Biblioteksplan 2020-2023 skickas på remiss till barn- och utbild-

ningsnämnden med tillägg av två ytterligare nyckeltal.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt Bibliotekslagen 2013:801 ska varje kommun upprätta och anta en 

biblioteksplan för sin verksamhet på biblioteksområdet. Biblioteksplanen ska 

fastställas och antas av kommunfullmäktige. Den föreslagna bibliotekspla-

nen gäller för 2020-2023 och omfattar både folkbiblioteket och skolbiblio-

teken.  

Biblioteksplanens olika delar ska konkretiseras i en handlingsplan. Den ska 

årligen följas upp och revideras.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gunilla Christensen (KD): tillägg av två nyckeltal: antal lån per invånare, 

mål nr 1 och antal besök per invånare, mål nr 6 

Nämnden ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

Biblioteksplan 2020-2023 

Tjänsteskrivelse 2020-03-16    

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 43 Dnr 2020/00035 044 

Ansökan om bidrag till inköp av miniatyrbåt av Per 
Brahe - Hästholmens bygdegård & byalag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Hästholmens bygdegårdsförening & byalag beviljas bidrag med 

3 000 kr för inköp av miniatyrbåt av Per Brahe.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Hästholmens bygdegårdsförening & byalag ansöker om bidrag för inköp av 

miniatyrbåt av Per Brahe, gjord av Ove Rubensson samt för en glasmonter 

att förvara båten i. 

Föreningen ansöker om 13 000 kr för inköp av miniatyrbåten. I ansökan 

redovisas kostnaden för inköp av båten till 15 000 kr och 10 000 kr för 

glasmonter. 

Vid kontakt med föreningens ordförande den 2 mars, hade man samlat in 

12 000 kr till båten. 

Föreningen vill att båten ska exponeras i ”Hästholmens museum” eller Vät-

ternrummet efter att det har återuppstått. Under tiden tycker föreningen att 

den kan vara utställd på biblioteket. Idag vet vi inte om det kommer att bli 

något Vätternrum eller museum i Hästholmen. 

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse att bidragsansökan avslås. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Gunilla Christensen (KD), Anders Karlsson (S), Mikael Eriksson (SD) och 

Åse Wännerstam (C): bidrag lämnas med 3 000 kr för inköp av miniatyrbåt. 

Nämnden ställer sig bakom förslaget.  

Beslutsunderlag 

Ansökan från Hästholmens bygdegårdsförening & byalag, 2020-02-04 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-16   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 
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Hästholmens bygdegårdsförening & byalag 
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§ 44 Dnr 2020/00034 044 

Ansökan om bidrag till restaurering av Hästholma-
skylten vid infarten till Hästholmen - Hästholmens 
bygdegård & byalag 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Ansökan om bidrag till restaurering av Hästholmaskylten från Häst-

holmens bygdegård & byalag avslås med hänvisning till arbetet med 

den pågående översiktsplanen, där man ser över hur skyltens funktion 

ska kunna ersättas på ett välkomnande sätt.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Hästholmens bygdegårdsförening & byalag ansöker om bidrag för restaure-

ring av Hästholmaskylten i trä vid infarten av Hästholmen. 

Skylten som är gjord i trä av konstnären Roger Sköld är i stort behov av om-

fattande restaurering. 

Av ansökan framgår att föreningen söker bidrag på 8 000 kr. Efter att offert 

inlämnats för arbete och material (15 000 kr exklusive moms) så har det 

sökta beloppet justerats till 13 000 kr exklusive moms. 

I samband med arbetet med översiktsplanen har det framkommit önskemål 

om att se över gestaltningen av kommunens infarter. 

Förvaltningen föreslår i tjänsteskrivelse att bidragsansökan avslås.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Eriksson (SD): bidrag beviljas med 8 000 kr 

Beslutsgång 

Ordföranden ställer Erikssons förslag mot förvaltningens förslag och finner 

att nämnden beslutat i enlighet med förvaltningens förslag.  
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Omröstning 

Omröstning begärs. 

Samhällsbyggnadsnämnden godkänner följande beslutsgång. 

Ja-röst för förvaltningens förslag att avslå bidragsansökan. 

Nej-röst för Mikael Erikssons (SD) förslag att bevilja bidrag med 8 000 kr.  

Omröstningsresultat 

Med 4 ja-röster för förvaltningens förslag mot 1 nej-röst för Erikssons för-

slag beslutar nämnden att bifalla förvaltningens förslag. 

Ja-röster avgavs av Anders Karlsson (S), Gunilla Christensen (KD), Åse 

Wännerstam (C) och Jonni Harrius (KD). 

Nej-röst avgavs av Mikael Eriksson (SD).  

Beslutsunderlag 

Hästholmens bygdegårdsförening & byalag 2020-02-04 

Tjänsteskrivelse 2020-03-16   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Hästholmens bygdegårdsförening & byalag 
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§ 45 Dnr 2020/00052 044 

Ansökan om bidrag till takomläggning på Slöjdvillan - 
Ödeshögs Hembygdsförening 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

1. Ett extra bidrag på 22 749 kr beviljas för de extra kostnader som 

uppkommit i samband med takbytet av slöjdvillan. Det är 50 % av 

den totala kostnaden i enlighet med kommunens normer för extrabi-

drag. 

2. Bidraget får belasta kontot till förfogande.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Ödeshögs hembygdsförening ansöker i skrivelse 2020-03-15 om extra bidrag 

för de extra kostnader i samband föreningen fick i och med omläggning av 

taket på slöjdvillan 2019. 

2018 beviljades Ödeshögs hembygdsförening ett extrabidrag (50 %) utifrån 

offert. Det var först 2019 som föreningen hade möjlighet att byta taket. I 

kommunens budget fanns 123 000 kr avsatta och som betalades ut under 

hösten 2019. 

I och med att föreningen inte gjorde takbytet under 2018, hade en ny offert 

lämnats till föreningen, vilken visade att arbetet blivit dyrare. Från kommu-

nens sida fanns inga nya pengar. 

Vid takbytet visade det sig att flera takstolar, samt en del råspont behövdes 

bytas. Detta ingick inte i den ursprungliga offerten. Kostnaden för detta upp-

går till 45 498 kr. 

I budget 2020 finns inga medel avsatta för extra bidrag, däremot finns 

50 000 kr på kontot till förfogande. 

Förslag till beslut under sammanträdet 

Mikael Eriksson (SD), Anders Karlsson (S) och Åse Wännerstam (C) yrkar 

bifall till förvaltningens förslag.      

Beslutsgång 

Ordföranden finner att nämnden beslutat enligt förvaltningens förslag.      
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Beslutsunderlag 

Ansökan Ödeshögs hembygdsförening, 2020-03-16 

Tjänsteskrivelse, 2020-03-16   

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs hembygdsförening 
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§ 46 Dnr 2020/00001 002 

Anmälan av delegationsbeslut för samhällsbyggnadsnämnden 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Redovisning av delegationsbeslut godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnadsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor 

enligt fastställd delegationsordning. 

Delegationsbesluten redovisas enligt följande: 

Utdrag från verksamhetssystem innefattande delegationsbeslut under tiden 

2020-02-10—2020-03-09.  

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-16 

Utdrag från verksamhetssystem   

 

----- 
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§ 47 Dnr 2020/00054  

Delegation på tillfälliga förändringar i verksamheten till 
följd av covid-19 

Samhällsbyggnadsnämndens beslut 

 Samhällsbyggnadsnämnden delegerar till samhällsbyggnadschef 

Rebecka Bäck enligt följande:  

1. Beslut om stängning av verksamheter inom samhällsbyggnads-

förvaltningen till följd av effekter av covid-19. 

2. Beslut om att temporärt omplacera personal till annan kommunal 

verksamhet till följd av effekter av covid-19. 

 Delegationen gäller tills vidare, men som längst till 30 juni 2021.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Till följd av det nya coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19 har det 

kommit flera nya bestämmelser som berör kommunal verksamhet. För att 

möjliggöra en snabb och effektiv beslutsgång vid uppkomna behov, delege-

rar samhällsbyggnadsnämnden beslut rörande tillfälliga förändringar i verk-

samheten till följd av covid-19 till samhällsbyggnadschef Rebecka Bäck.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Åse Wännerstam (C): bifall till förvaltningens förslag 

Beslutsunderlag 

Tjänsteskrivelse 2020-03-23 

 

----- 
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