
 

Justerandes sign  

     

 

 

 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

1(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-27 
 

 

  
 
Plats och tid Carl August-rummet, onsdagen den 27 februari 2019 kl 09:00 – 11:00 

Beslutande Ledamöter och tjänstgörande ersättare 

Se särskild närvarolista. 

Övriga närvarande Se särskild närvarolista. 

Justerare Anders Karlsson (S) 

Justeringens plats och tid Kommunkontoret 
 
Underskrifter 

 Sekreterare 

 

Paragrafer §§ 60-85 

 Maria Blomberg  

 Ordförande 

  

 Annicki Oscarsson (KD)  

 Justerare 

  

 Anders Karlsson (S)  
 

 Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll 

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla. 

Organ Kommunstyrelsen 

Protokoll från sammanträde 2019-02-27 

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(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-27 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

Närvarolista 

Beslutande  

Ledamöter och 
tjänstgörande ersättare 
 
 

Annicki Oscarsson (KD), Ordförande 
Anders Karlsson (S), 1:e vice ordförande 
Jonas Andersson (M), 2:e vice ordförande 
Lennart Åberg (KD) 
Jonni Harrius (KD) tjänstgör ej § 68 pga jäv 
Gunilla Christensen (KD) tjänstgör för Jonni Harrius (KD) § 68 
Robert Wahlström (KD) 
Annika Sundholm (S) 
Jeanette Andersson (S) 
Roger Silfver (C) 
Johan Tegnert (SD) 
Charles Eriksson (ÖP) 

Övriga närvarande  

Tjänstemän Ingmar Unosson, kommunchef 
Maria Blomberg, kommunsekreterare 
 

Ej tjänstgörande ersättare Gunilla Christensen (KD) ej § 68 
Evelina Stillersson (S) 
Pär Sveningson (S) 
Karl-Gustav Johansson (C) 
Åse Wännerstam (C) 
Mikael Eriksson (SD) 
Baharan Raoufi-Kvist (FI) 
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§ 60 Dnr 2019/00027  

Energi- och klimatrådgivning i Ödeshögs kommun 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Energi- och klimatrådgivare Ann-Christin Nilsson Cedermo från Mjölby 

kommun informerar om Mjölby och Ödeshögs kommuners samarbete 

gällande energi- och klimatrådgivning. Hon informerar även om det arbete 

som gjordes i Ödeshögs kommun 2012 - 2018.  

Beslutsunderlag 

Bildspel - Energi- och klimatrådgivning i Ödeshög 

 

----- 
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§ 61 Dnr 2019/00029  

Earth-week 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Earth Week 2019 infaller den 25-30 mars. Earth Hour avslutar veckan och är 

den 30 mars klockan 20.30-21.30. Syftet är att under en vecka ha särskilt 

fokus på miljöfrågor och hållbar framtid. Förra året deltog 258 av 290 

kommuner. På dagens sammanträde informerar Rebecka Bäck, 

samhällsbyggnadschef om hur Ödeshögs kommun planerar att 

uppmärksamma veckan.  

 

----- 
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§ 62 Dnr 2018/00371  

Verksamhetsberättelse för 
kommunledningsförvaltningen för verksamhetsår 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

 Verksamhetsberättelse för kommunledningsförvaltningen inom 

kommunstyrelsen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Inför kommunens årsredovisning ska styrelsen och nämnderna fastställa sina 

respektive verksamhetsberättelser för att dessa ska kunna sammanställas i 

kommunens årsredovisning.  

Kommunledningsförvaltningen har upprättat förslag till 

verksamhetsberättelse.  

Beslutsunderlag 

Verksamhetsberättelse 2018-12-31 KLF KS   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichefen 
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§ 63 Dnr 2018/00283 042 

Internkontrollrapport 2018 för kommunstyrelsen  

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen av kommunstyrelsens internkontrollrapport avseende 

2018 godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Enligt reglementet för intern kontroll som antagits av kommunfullmäktige 

2009-09-28 i § 82 samt kommunstyrelsens tillämpningsanvisningar därtill 

ska nämnderna varje år anta en intern kontrollplan.  

 

Intern kontrollplan ska minst innehålla: 

Vilka arbetsordningar och rutiner samt vilka kontrollmoment som ska följas 

upp. 

Omfattningen på uppföljningen. 

Vem som ansvarar för att utföra uppföljningen. 

Till vem som uppföljningen ska rapporteras. 

När rapporteringen ska ske. 

Genomförd riskbedömning. 

Uppföljning av internkontrollplanen ska rapporteras till styrelsen oavsett 

utfall. Vid upptäckta brister lämnas också förslag till åtgärder för att förbättra 

kontrollen. 

Styrelsen ska, senast i samband med årsredovisningen upprättande, 

rapportera resultatet från uppföljningen av den interna kontrollen.  

Rapportering ska samtidigt ske till kommunens revisorer.  
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Beslutsunderlag 

Kommunchefens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-28 

Internkontrollplan kommunstyrelsen 2018 

 

----- 
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§ 64 Dnr 2019/00019  

Skatteverkets redovisningsräkning mm för 
utbetalningsår 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Redovisningsräkningen från skatteverket avseende preliminära beslut för 

kommunalekonomiska utjämning och utjämning av LSS-kostnader, 

regeringens beslut om fördelningen av välfärdsmiljarden samt beräkningar 

från SKL avseende slutavräkningar för redovisningsår 2019 har inkommit.  

Beslutsunderlag 

Redovisningsräkning, Utbetalningsår 2019, daterad 2019-01-10 

Slutlig fördelning av välfärdsmiljarderna från Regeringskansliet (med 

bilaga) 

Budgetförutsättningar, SKLs cirkulär 18:64, dat 2018-12-17 

Fastighetsavgiften 2019, cirkulär 18:67 

Ekonomichefens tjänsteskrivelse daterad 2019-01-24 

 

----- 
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§ 65 Dnr 2019/00034  

Uppdrag från kommunfullmäktige - Översyn av vilka 
effektiviseringar och besparingar som är möjliga att 
genomföra under 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Uppdragsplanen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommunfullmäktige har i planeringsdirektiven 2019 med plan 2020-2021 

gett kommunstyrelsen följande uppdrag: 

Genomföra en process där förvaltningen och nämnderna gör en översyn av 

vilka effektiviseringar och besparingar som är möjliga att genomföra redan 

under 2019. Detta görs lämpligast i samband med nästa års 

planeringsprocess som inleds i mars 2019 och redovisas till 

kommunfullmäktige i samband med delårsbokslutet. 

För att genomföra detta arbete systematiskt har en särskild plan för arbetet 

tagits fram.  

Beslutsunderlag 

Uppdragsplan - KF uppdrag effektivisering o besparing   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga nämnder 

Samtliga förvaltningschefer 
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§ 66 Dnr 2019/00067  

Verksamhetsberättelse för teknik- och 
näringslivsförvaltningen för verksamhetsår 2018 

Kommunstyrelsens beslut 

 Verksamhetsberättelsen för teknik- och näringslivsförvaltningen för 

verksamhetsår 2018 godkänns.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Förvaltningschef, Peter Kenell överlämnar verksamhetsberättelse för teknik- 

och näringslivsförvaltningen för verksamhetsår 2018.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05. 

Verksamhetsberättelse för teknik- och näringslivsförvaltningen för 

verksamhetsår 2018 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichefen 
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§ 67 Dnr 2019/00079  

Förstärkning av näringslivskontoret 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anställa en näringslivschef/ansvarig på heltid från och med 1 juni 

2019 som finansieras 2019 av beviljade medel från Tillväxtverket 

avseende projektet Jobbspår, Etablering, Matchning och Samverkan 

(JEMS) 

2. Tjänstens finansiering hänskjuts till 2020 års budgetarbete.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Tillväxt och utveckling är avgörande för kommunens framtid. Majoriteten 

nämner särskilt i sitt dokument ”Samverkan för Ödeshög 2018-2022” att 

man under mandatperioden avser arbeta ännu intensivare för att stärka 

näringslivsklimatet och marknadsföra kommunen med läget vid E4 och 

företagsparken - KF § 81/18,  

Näringslivsfrågor lyfts särskilt i kommunplanen och har en direkt koppling 

till styrelsens näringslivskontor inom teknik och näringslivsförvaltningen. 

Utveckling av företagspark E4, tillgång till mark och fastigheter för 

näringslivsutveckling. Satsningar för att öka nyföretagande, öka turism och 

aktivt stötta besöksnäringen anges som viktiga områden att fokusera på. 

Kommunens största oppositionsparti, Nya Moderaterna i Ödeshög, 

motionerar i december 2018 om att näringslivschefens tjänst utökas till en 

heltidstjänst som kan ägna sig åt frågor som marknadsföring av Ödeshög 

som näringslivskommun, ökat entreprenörskap i skolan m.m. Motionen 

ligger f.n. för beredning hos kommunstyrelsen - KF § 89/18. 

En förstärkning på näringslivskontoret ligger helt i linje med vad som anges i 

dessa viljeinriktningar.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Anders Karlsson (S), Jonni Harrius (KD) och Jonas Andersson (M): Bifall 

till förslaget.  
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Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-06 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Förvaltningschef för teknik- och näringslivsförvaltningen 
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§ 68 Dnr 2019/00030  

Avgifter i bredbandsnätet 

Kommunstyrelsens beslut 

 Den månatliga nätavgiften som enligt nu gällande 

kommunikationsoperatörsavtal mellan kommunen och VÖKBY 

Bredband AB ska erläggas för varje ansluten bredbandskund ska från 

den 1 juli 2019 vara 100 kronor exklusive moms.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Mellan Ödeshögs kommun och VÖKBY Bredband AB finns ett så kallat 

kommunikationsoperatörsavtal (KO-avtal). Avtalet reglerar villkoren för 

kommunens uthyrning av kapacitet i det fiberoptiska bredbandsnätet inom 

Ödeshögs kommun till VÖKBY Bredband AB. 

När nu gällande KO-avtal skrevs 2014 ansågs nätavgiften normalt vara 90 

kr/anslutning och månad. En trappstegsutformad rabatt har lämnats bolaget 

enligt avtalet. Från och med 2017-01-01 har nätägaren årligen rätt att justera 

priset, vilket ska aviseras 60 dagar före det att prisjusteringen träder i kraft. 

Sedan 2018-07-01 har kommunen tagit ut 75 kronor per ansluten kund och 

månad.  

Ägarkommunerna (Vadstena, Ödeshög, Boxholm och Ydre) har haft som 

målsättning att hålla liknande avgifter gentemot bolaget. Vi har dock inte 

helt lyckats synkronisera avgifterna tidsmässigt. De avgifter som gäller 1 

januari 2019 är att Ydre tar ut 100 kronor per ansluten kund medan övriga tre 

kommuner tar ut 75 kronor. Då alla kommuner har liknande kostnader för 

bredbandet och det är angeläget att nå en bättre kostnadstäckning för 

bredbandet samt med anledning av att den tidigare avtalade rabatten bör 

avvecklas är det lämpligt att också Ödeshögs kommun höjer nätavgiften. Det 

föreslås därför att avgiften höjs till 100 kronor per ansluten kund och månad 

från 2019-07-01. 

Jäv 

Jonni Harrius (KD) deltar inte i handläggningen av ärendet på grund av jäv.  
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Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-01 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

VÖKBY Bredband AB, kundservice@vokby.se  

Ekonomichefen 

 

 

mailto:kundservice@vokby.se
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§ 69 Dnr 2019/00032  

Anvisningar för planeringsdirektiv 2020-2022 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Anvisningar för planeringsdirektiv 2020-2022 daterad 2019-01-30 

godkänns. 

2. Planeringsberedningen ska bestå av:  

- kommunstyrelsens ordinarie ledamöter,  

- en insynsplats per parti för de partier som inte är representerade i 

kommunstyrelsen det vill säga Miljöpartiet och Feministiskt initiativ 

- ordföranden samt vice ordföranden i varje nämnd samt 

Ödeshögsbostäder 

- kommunfullmäktiges ordförande.  

- Varje parti ska ha en ersättare som tjänstgör när någon ordinarie 

inte har möjlighet att närvara.  

 

Reservationer och särskilda uttalanden 

Jonas Andersson (M) reserverar sig mot förslaget till förmån för eget förslag.  

Sammanfattning av ärendet 

Kommunstyrelsen begär härmed från samtliga nämnder in planeringsdirektiv 

med förslag till årsbudget för 2020 och flerårsbudget för 2021-2022. Arbetet 

skall bedrivas enligt tidplan. De preliminära planeringsdirektiven ska vara 

beslutade av respektive nämnd senast vecka 26 för att därefter snarast 

översändas till kommunstyrelsen. Den 5 juli 2017 är sista dag att lämna 

budgeten till ekonomikontoret. 

I samband med uppstart av planeringsberedningen 2019 ska 

kommunstyrelsen välja ledamöter i planeringsberedningen. Förslag till vilka 

funktioner som ska ingå i planeringsberedningen finns i avdelning E i 

anvisningarna. 

Ajournering 

Sammanträdet ajourneras kl 9.40 – 9.45 
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Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonni Harrius (KD), Robert Wahlström (KD) och Roger Silfver (C): 

Planeringsberedningen ska bestå av kommunstyrelsens ordinarie ledamöter, 

en insynsplats per parti för de partier som inte är representerade i 

kommunstyrelsen, ordföranden samt vice ordf i varje nämnd samt ÖBO samt 

KF ordförande. Varje parti har en ersättare som tjänstgör när någon ordinarie 

inte har möjlighet att närvara. 

Jonas Andersson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.  

Beslutsgång 

Ordföranden ställer förslagen mot varandra och finner att kommunstyrelsen 

beslutar i enlighet Jonni Harrius (KD) med fleras förslag.  

Beslutsunderlag 

Anvisningar för planeringsdirektiv 2020-2022, 2019-01-30 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-01-30 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga partier 
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§ 70 Dnr 2019/00081  

Inrättande av en tillfällig fullmäktigeberedning 

Kommunstyrelsens beslut 

 Det ska inte inrättas någon tillfällig fullmäktigeberedning för 

bevakning gruvprojektet Norra Kärr.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska majoriteten har tagit initiativ till att inrätta en 

fullmäktigeberedning med uppdrag att bevaka och inhämta kunskap om 

gruvprojektet i Norra Kärr. Efter att frågan har blivit utredd har partierna 

istället kommit fram till kommunen kan lösa det genom att 

kommunfullmäktiges ordförande kallar samman partiernas gruppledare och 

diskuterar frågan.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Annicki Oscarsson (KD) och Jonas Andersson (M): Det ska inte tillsättas 

någon fullmäktigeberedning.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Kommunfullmäktiges ordförande 
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§ 71 Dnr 2018/00082 439 

Redovisning av remissvar - Ansökan om 
bearbetningskoncession enligt minerallagen, för Norra 
Kärr K nr 1 

Kommunstyrelsens beslut 

 Redovisningen godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Länsstyrelsen i Jönköpings län har tidigare berett Ödeshögs kommun 

möjlighet att yttra sig över Tasman Metals AB´s ansökan om 

bearbetningskoncession i Norra Kärr. Bergsstaten är den myndighet som 

efter samråd med länsstyrelsen sedan tar beslut om koncession. 

Eftersom det nu tillkommit kompletteringar i ärendet bereds kommunen 

återigen möjlighet att yttra sig till Länsstyrelsen i Jönköpings län.  

 

På sitt sammanträde 13 februari 2019 beslutade kommunstyrelsen att ge 

presidiet i uppdrag att färdigställa kommunens yttrande i frågan. På dagens 

sammanträde redogör kommunstyrelsens ordförande för kommunens 

yttrande på remissen.  

 

----- 
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§ 72 Dnr 2018/00338 403 

Naturvårdsprogram för Ödeshögs kommun - Åtgärd 
och strategiplan 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Naturvårdsprogrammet för Ödeshögs kommun antas.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen har fått i uppdrag av 

kommunstyrelsen att revidera kommunens naturvårdsprogram. Förra 

naturvårdsprogrammet upprättades 1999 och innehöll en allmän beskrivning 

av naturen i kommunen samt en objektskatalog med utpekade objekt med 

höga naturvärden. I den nya reviderade versionen har programmet delats upp 

i tre delar. Del 1 innehåller en bakgrundsbeskrivning om naturen och 

naturvården i kommunen tillsammans med aktuell lagstiftning. Del 2 

innehåller kommunens ambitioner för naturvården och förslag på åtgärder. 

Del 3 innehåller beskrivningar av de mest värdefulla naturområdena i 

kommunen. Dessa objekt finns även presenterade i ett kartunderlag på 

kommunens hemsida.  

Naturvårdsprogrammet har varit ute på remiss till berörda myndigheter som 

Länsstyrelsen och grannkommunerna samt olika intresseorganisationer. 

Remissen har även gått ut till alla partier och nämnder i Ödeshögs kommun.  

Sammanlagt har sju olika aktörer gett sina synpunkter på programmet. Flera 

av de som svarat har påtalat vikten av att finansiera naturvårdsarbetet i 

kommunen för att kunna genomföra föreslagna åtgärder. Ändringar som 

gjorts utifrån remissvaren är främst redaktionella.  
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Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsförvaltningens tjänsteskrivelse 

Del 1 – Naturvårdsprogrammet 

Del 2 – Strategi- och åtgärdsprogram 

Del 3 - Objektskatalog   

Redogörelse remissvar 

 

----- 
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§ 73 Dnr 2019/00085  

Utveckling i Hästholmens hamn 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Informationen noteras. 

2. Ödeshögs kommunhus AB ska lämna rapport till kommunstyrelsen 

då ägarsamrådet skett.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Med anledning av att PEAB beslutat att inte genomföra den planerade 

byggnationen i Hästholmens hamn finns det behov av att revidera de 

utvecklingsplaner som finns för hamnområdet. Då platsen är av strategisk 

betydelse bör utvecklingsplanen tas fram gemensamt av kommunen och dess 

bolag. 

Ödeshögs kommunhus AB avser därför kalla Ödeshögsbostäder AB till 

ägarsamråd för att lägga fast en gemensam färdplan för revideringen av 

utvecklingsplanerna.  

Beslutsunderlag 

Protokoll ÖBO 2019-02-04   

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ödeshögs kommunhus AB 
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§ 74 Dnr 2018/00309  

Johannamarken 2019 och framtiden för marknaden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Teknik- och näringslivsförvaltningen får i uppdrag att teckna avtal 

med intressenten på samma villkor som gällde för 

Ödeshögskooperativet ekonomisk förening.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Presidiet fick i uppdrag att kalla föreningar och näringsidkare i Ödeshög till 

ett möte för att undersöka behovet av, och möjlighet att genomföra 

Johannamarken. – KS § 143/18 

En intressent har anmält sitt intresse att arrangera marknaden 2019.  

Beslutsunderlag 

Förvaltningschefens tjänsteskrivelse 2019-02-18   

 

----- 
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§ 75 Dnr 2016/00281 319 

Återrapportering - Belys vattentornet under den mörka 
årstiden 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

I medborgarförslag inkommit hösten 2016 föreslogs att vattentornet ska 

belysas under den mörka årstiden. Medborgarförslaget beviljades i beslut 

hösten 2017 - KS § 168/17. Investeringen beräknades till 300 000 kronor och 

den årliga driftkostnaden till cirka 10 000 kronor. I samband med 

belysningsarbetet snyggades även fasades upp på tornet. Budgetposten 

överskreds med cirka 65 000 kronor och själva belysningen och tillhörande 

styr för detta slutade på 302 000 kronor. 

Skötsel och variation av belysningen samt den tekniska utrustningen för 

belysningen sköts av serviceman hos Ödeshögsbostäder. Vattentornet har 

sedan slutet av november 2018 varit belyst under den mörka tiden på dygnet.  

Beslutsunderlag 

Teknik- och näringslivsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-05 

 

----- 
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§ 76 Dnr 2018/00294 003 

Revidering av socialnämndens reglemente 

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 

 Föreslå Kommunfullmäktige besluta att ändra socialnämndens 

reglemente enligt socialnämndens förslag.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Socialnämnden har lämnat förslag på reviderat reglemente för nämnden. 

Nämnden föreslår att den ska har möjlighet att som en del i att säkerställa sitt 

grunduppdrag ska ha möjlighet att lämna bidrag till föreningar som 

verksamhet inom socialnämndens område. 

Kultur- och fritidsnämnden har avstyrkt förslaget då de anser att 

bidragsgivning till föreningar bör hållas samlat inom nämndens 

ansvarsområde. 

Vid en avvägning förslås att socialnämndens reglemente ändras så att 

nämnden ges möjlighet att lämna bidrag. Det ska framhållas att det är 

bidragsgivning som har koppling till nämnden möjligheter att lösa sitt 

grunduppdrag. Allmänna bidrags till föreningar ska fortsatt hanteras av 

kultur- och fritidsnämnden.  

Beslutsunderlag 

Protokollsutdrag 2018-10-23 § 77 Socialnämndens reglemente 

Förslag till förändring av reglemente 

Tjänsteskrivelse (socialförvaltningen) 

Beslut KFN-§ 67/18 

 

----- 
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§ 77 Dnr 2019/00080  

Organisationsförändring inom bildnings- och 
kulturförvaltningen - Flytt av SFI 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsen godkänner att organisationsförändringen av SFI-

verksamheten genomförs.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Barn- och utbildningsnämnden fattade vid sitt sammanträde 2019-01-28 §4 

beslut om att inte bedriva svenska för invandrare, SFI, i egen regi från 

läsårsstart 2019/2020 utan att istället teckna avtal med Mjölby kommun. 

Nämnden ansvarar för SFI-verksamheten men då kommunstyrelsen är 

anställningsmyndighet och därmed ansvarig för förvaltningsorganisationen 

har nämnden fattat beslut under förutsättning att styrelsen inte har något att 

erinra mot organisationsförändringen.  

Normalt fattas beslut om ändrad organisation på delegation från styrelsen av 

kommunchefen eller med stöd av vidaredelegation av annan chef. Då denna 

fråga berör avveckling av egen verksamhet får den dock anses vara av 

principiell art varför delegation inte bör användas utan att styrelsen fattar 

beslut i frågan. 

Nämnden har som skäl för sitt beslut fört fram att det finns såväl 

pedagogiska som ekonomiska vinster med förslaget. 

Kommunledningsförvaltningen bedömer att det inte finns sådana strategiska 

skäl utifrån en helhetsbedömning som gör att det finns anledning att 

överpröva nämndens förslag varför det föreslås organisationsförändringen 

godkänns.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 190207 

BUN § 4/29 

 



 

 
 
Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 

28(37) 

Sammanträdesdatum 

2019-02-27 
 

 

  
 

 

Justerandes sign  

     

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Barn- och utbildningsnämnden 
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§ 78 Dnr 2018/00374  

Rapport från kostenheten 

Kommunstyrelsens beslut 

 Rapporten godkänns.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kosten har tillagningskök åt omsorgerna och skola. Fokus ligger på 

konceptet ”Från jord till bord” som drivs i samarbete mellan kommunerna 

Ödeshög, Vadstena, Ydre samt Boxholms kommuner. Konceptet syftar till 

att öka förståelsen hos barn och elever för matens väg fram till tallriken och 

vilka aspekter som påverkas i de olika delarna; odling, produktion, transport 

och tillagning.  

Under 2018 har barn från kommunens förskolor varit hos Swärds Potatis och 

studerat odlingen av potatis. Barnen har haft möjlighet att följa hela 

processen från plantering till när den hamnar på tallriken. Vidare sker ett 

samarbete med arbetsmarknadsprojektet i Klockargårdsängen där 

förskolebarnen haft möjlighet att odla grönsaker och växter som sedan blivit 

en del av den pedagogiska måltiden.  Under hösten påbörjades ett arbete med 

månadens grönsak tillsammans med Röks skola – förskoleklass till årskurs 3  

Fridtjuv Bergskolans årskurs 3 har studerat hur man odlar grönsaker hos 

Tåkerns trädgård. För årskurs 5 gjordes studiebesök till Alvastra kungsgård 

för att titta närmare på hur arbetet på en bondgård kan se ut. Vid Solgårdens 

äldrecenter har kostenheten i samarbete med arbetsmarknadsprojektet vid 

Klockargårdsängens anordnat odlingslådor på innegårdarna. Avtal med 

matproducenter från länet är tecknade med Alvastra Kungsgård, Eklunds 

Chark, Munketorps Gård, Charkman och Holavedens handelshus.  

Beslutsunderlag 

Kostchefens tjänsteskrivelse 2019-02-05  

Kostpolicy 

----- 
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§ 79 Dnr 2019/00024  

Införande av e-förslag samt avskaffande av 
medborgarförslag 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunledningsförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten 

att ersätta medborgarförslagen med e-förslag.   

 

Sammanfattning av ärendet 

Den politiska majoriteten har uttryckt en vilja att ersätta medborgarförslagen 

med så kallade e-förslag. Ett e-förslag är en kort fråga, önskan om åtgärd 

eller information från en medborgare till kommunen. Förslaget läggs ut på 

hemsidan och andra medborgare kan stödja förslaget genom att signera 

förslaget.  

Förslag till beslut under sammanträdet 

Jonas Andersson (M): Bifall till kommunledningsförvaltningens förslag.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 

 

----- 
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§ 80 Dnr 2018/00299 210 

Bostadsmarknadsenkäten 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Informationen noteras.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Varje år skickar Boverket ut en bostadsmarknadsenkät till Sveriges 

kommuner. Syftet med den årliga bostadsmarknadsenkäten är att kunna 

skapa en bred överblick över det aktuella läget på bostadsmarknaden, belysa 

regionala skillnader, följa utvecklingen över tid och få fram underlag för 

bedömningar av utvecklingen de närmaste åren. 

Bostadsmarknadsenkäten skickades ut i början av december 2018 och skulle 

vara besvarad senast 31 januari 2019. Ödeshögs kommun har besvarat 

enkäten och skickat tillbaka sina svar till Boverket.  

Svaren är viktiga för Boverkets analyser, länsstyrelsernas regionala analyser, 

allmänheten samt andra aktörer. Resultatet från enkäterna kommer att 

bearbetas och redovisas till regeringen under april och maj 2019. Därefter 

kommer svaren att publiceras på Boverkets hemsida som öppna data.  

Beslutsunderlag 

Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 

Svarsjournal  

Bostadsmarknadsenkät 

 

----- 
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§ 81 Dnr 2019/00031  

SmåKoms rikskonferens 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Ödeshögs kommun nominerar Jonni Harrius (KD) till SmåKoms 

styrelse.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Föreningen SmåKoms årsstämma och rikskonferens kommer i år att hållas i 

Vadstena 24-26 april. Innan årsstämma ska kommunstyrelsen fatta beslut om 

eventuell ägarrepresentant och instruktioner till denne. Det ärendet bör 

behandlas av styrelsen vid beslutsmöte 2019-04-09 när handlingar till 

stämman inkommit. 

Föreningen inbjuder nu sina medlemmar att senast 11 mars nominera 

kandidater till styrelsen samt att senast 13 mars inlämna motioner. Gällande 

nomineringar har SmåKom meddelat följande: 

Tre styrelseledamöter står i tur att avgå.  

Ordförande och valberedning (fyra personer) väljs för ett år i taget. 

Revisorer (2 personer) och ersättare (2 personer) ska också väljas. 

Utdrag ur stadgarna:  

"§17. Valbarhet 

Valbara till styrelsen är de personer som medlem eller medlemmar 

nominerar. Till styrelse, valberedning och revisorer kan endast nomineras 

personer som tillhör en kommun som är medlem i SmåKom. Ledamot i 

styrelsen bör i första hand utses ur medlemskommunernas politiska ledning. 

Varje medlemskommun kan representeras av högst en person."  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 

 

----- 
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Beslutet ska skickas till 

SmåKom 
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§ 82 Dnr 2019/00035  

Ändring av sammanträdesdagar 

Kommunstyrelsens beslut 

1. Kommunstyrelsens beslutssammanträde 12 juni 2019 flyttas till 29 

maj 2019. 

2. Kommunstyrelsens informationssammanträde 14 augusti flyttas till 

21 augusti 2019. 

3. Kommunstyrelsens beslutssammanträde 28 augusti flyttas till 4 

september 2019.   

 

Sammanfattning av ärendet 

För att effektivisera ärendegången föreslår kommunledningsförvaltningen att 

kommunstyrelsens sammanträden i juni flyttas till 29 maj.  

Då det har uttryckts en oro över att kommunstyrelsens sammanträden i 

augusti ska sammanfalla med semestrar föreslår 

kommunledningsförvaltningen att kommunstyrelsens sammanträden i 

augusti flyttas till 21 augusti och 4 september.  

Beslutsunderlag 

Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2019-02-07 

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Samtliga ledamöter och ersättare i kommunstyrelsen 
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§ 83 Dnr 2019/00017  

Val samt direktiv till ombud föreningsstämma i 
Kommuninvest 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Annicki Oscarsson (KD) utses till ombud och Anders Karlsson (S) 

som ersättare på Kommuninvest föreningsstämma 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Kommuninvest kallar till föreningsstämma 11 april 2019 i Stockholm.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Ekonomichefen 
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§ 84 Dnr 2019/00087  

Förbundsstämma i Vätternvårdsförbundet 2019 

Kommunstyrelsens beslut 

 Kommunstyrelsens konstaterar att det inte finns några inkomna 

motioner.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Vätternvårdsförbundet kallar till förbundsstämma fredagen den 10 maj. 

Stämman kommer att hållas på ännu obestämd plats i Jönköpings län. 

Eventuella motioner till förbundsstämman ska enligt stadgarna ske skriftligt 

till kansliet senast två månader före stämman det vill säga före den 10 mars.  

 

----- 
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§ 85 Dnr 2019/00110 103 

Årsmöte för Sommenbygdens folkhögskola 

Kommunstyrelsens beslut 

 Jonny Ståhl (C) och Baharan Raoufi-Kvist (FI) utses till Ödeshögs 

kommuns ombud på Sommenbygdens folkhögskolas årsmöte 2019.  

 

Sammanfattning av ärendet 

Sommenbygdens folkhögskola kallar till årsmöte 27 mars 2019 kl 18.00. 

Kommunstyrelsen har att utse två ombud till årsmötet.  

 

----- 

Beslutet ska skickas till 

Jonny Ståhl (C)  

Baharan Raoufi-Kvist (FI) 

Sommenbygdens folkhögkola 

 


